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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-513 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  WSS im. M. Kopernika w Łodzi,
Dział Zamówień Publicznych

Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Wawer

E-mail:  a.wawer@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kopernik.lodz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Sprawa nr 155/ZP/2013. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na
dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi wyszczególnionego ilościowo i asortymentowo oraz opisanego szczegółowo w
załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia
lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje ramach pakietów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33161000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
155/ZP/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_awawer
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-147758   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 213-369359  z dnia:  02/11/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/10/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa sprzętu medycznego
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
wyszczególnionego ilościowo i
asortymentowo oraz opisanego
szczegółowo w
załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 10 pakietów. Oferta
może obejmować całość zamówienia
lub wybrane pakiety. Oferta dla
swojej ważności w danym pakiecie
musi być złożona na wszystkie
pozycje.
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert na pozycje ramach
pakietów.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa sprzętu medycznego
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi
wyszczególnionego ilościowo i
asortymentowo oraz opisanego
szczegółowo w
załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 13 pakietów. Oferta
może obejmować całość zamówienia
lub wybrane pakiety. Oferta dla
swojej ważności w danym pakiecie
musi być złożona na wszystkie
pozycje.
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert na pozycje ramach
pakietów.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub
zakres :

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa sprzętu medycznego
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa sprzętu medycznego
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
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im. M. Kopernika w Łodzi
wyszczególnionego ilościowo i
asortymentowo oraz opisanego
szczegółowo w
załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 10 pakietów. Oferta
może obejmować całość zamówienia
lub wybrane pakiety. Oferta dla
swojej ważności w danym pakiecie
musi być złożona na wszystkie
pozycje.
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert na pozycje ramach
pakietów.

w Łodzi wyszczególnionego
ilościowo i asortymentowo oraz
opisanego szczegółowo w
załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 13 pakietów. Oferta
może obejmować całość zamówienia
lub wybrane pakiety. Oferta dla
swojej ważności w danym pakiecie
musi być złożona na wszystkie
pozycje.
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert na pozycje ramach
pakietów.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

1. Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości 461 578,62 zł.
(słownie: czterysta sześćdziesiąt
jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt
osiem 62/100). Podział kwot wadium
na
poszczególne pakiety przedstawia
się następująco:
Nr pakietu Wadium
1. 49 059,09 zł
2. 78 074,86 zł
3. 101 006,86 zł
4. 1 083,00 zł
5. 43 534,00 zł
6. 34 438,00 zł
7. 55 837,00 zł
8. 44 257,40 zł
9. 48 865,20 zł
10. 5 423,20 zł
2. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego:
Pekao S.A. V Oddział/Łódź 78 1240
1545 1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert z
zaznaczeniem:
„Wadium na dostawy sprzętu
medycznego dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości 224 437,99
zł. (słownie: dwieście dwadzieścia
cztery tysiące czterysta trzydzieści
siedem zł 99/100). Podział kwot
wadium na poszczególne pakiety
przedstawia się następująco:
Nr pakietu Wadium
1. 19 945,49 zł
2. 16 789,90 zł
3. 25 558,00 zł
4. 722,00 zł
5. 13 218,00 zł
6. 11 940,00 zł
7. 540,00 zł
8. 34 946,00 zł
9. 5 365,00 zł
10. 26 129,60 zł
11. 342,00 zł
12. 68 206,00 zł
13. 736,00 zł
2. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego:
Pekao S.A. V Oddział/Łódź 78 1240
1545 1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert z
zaznaczeniem:
„Wadium na dostawy sprzętu
medycznego dla Wojewódzkiego
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Łodzi – Nr sprawy 155/ZP/13 ”
3. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego
oryginał musi być załączony do
oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i
4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi – Nr sprawy 155/
ZP/13 ”
3. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego oryginał musi być załączony do
oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a,
2, i 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna
i finansowa: Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów:

Zamiast:

Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku:
Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna posiadanie
środków finansowych lub zdolność
kredytową na
poziomie min.:
Nr pakietu Środki finansowe
1. 817 651,58 zł
2. 1 301 247,67 zł
3. 1 683 447,73 zł
4. 18 050,00 zł
5. 725 566,67 zł
6. 573 966,67 zł
7. 930 616,67 zł
8. 737 623,33 zł

Powinno być:

Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku:
Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna posiadanie środków
finansowych lub zdolność kredytową
na poziomie min.:
Nr pakietu Środki finansowe
1. 332 424,83 zł
2. 279 831,67 zł
3. 425 966,72 zł
4. 12 033,33 zł
5. 220 300,00 zł
6. 199 000,00 zł
7. 9 000,00 zł
8. 582 433,33 zł
9. 89 416,67 zł
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9. 814 420,00 zł
10. 90 386,67 zł
UWAGA! W przypadku składania
oferty na większą
ilość pakietów niż jeden, Wykonawca
zobowiązany jest
spełnić ten warunek sumując kwoty
poszczególnych
pakietów.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

10. 435 493,33 zł
11. 5 700,00 zł
12. 1 136 766,67 zł
13. 12 266,67 zł
UWAGA! W przypadku składania
oferty na większą ilość pakietów niż
jeden, Wykonawca zobowiązany jest
spełnić ten warunek sumując kwoty
poszczególnych pakietów.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

1. W zakresie wykazania spełnienia
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
a) oświadczenie z art. 22 ust.
1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; -
Załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu albo
ofert;

Powinno być:

1. W zakresie wykazania spełnienia
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
a) oświadczenie z art. 22 ust.
1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; -
Załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu albo
ofert;
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2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi – oświadczenie
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w punkcie b) zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie
b).
UWAGA!
Zamawiający stawiając powyższy
warunek udziału w postępowaniu,
skorzystał z możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane.
Poprzez: określenie dostaw lub
usług, których dotyczy obowiązek
wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenie poświadczeń
tj. głównych dostaw rozumianych
przez Zamawiającego jako 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia wykonaną
w ramach jednej umowy o łącznej
wartości brutto minimum:
Nr pakietu Wartość dostaw
1. 817 651,58 zł
2. 1 301 247,67 zł
3. 1 683 447,73 zł
4. 18 050,00 zł
5. 725 566,67 zł
6. 573 966,67 zł
7. 930 616,67 zł
8. 737 623,33 zł
9. 814 420,00 zł
10. 90 386,67 zł
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać

2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi – oświadczenie
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w punkcie b) zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie
b).
UWAGA!
Zamawiający stawiając powyższy
warunek udziału w postępowaniu,
skorzystał z możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane.
Poprzez: określenie dostaw lub
usług, których dotyczy obowiązek
wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenie poświadczeń
tj. głównych dostaw rozumianych
przez Zamawiającego jako 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia wykonaną
w ramach jednej umowy o łącznej
wartości brutto minimum:
Nr pakietu Wartość dostaw
1. 332 424,83 zł
2. 279 831,67 zł
3. 425 966,72 zł
4. 12 033,33 zł
5. 220 300,00 zł
6. 199 000,00 zł
7. 9 000,00 zł
8. 582 433,33 zł
9. 89 416,67 zł
10. 435 493,33 zł
11. 5 700,00 zł
12. 1 136 766,67 zł
13. 12 266,67 zł
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
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zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, wykonawca w miejsce
poświadczeń, może przedkładać
dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw
lub usług oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1
ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).

miesięcy od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, wykonawca w miejsce
poświadczeń, może przedkładać
dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw
lub usług oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1
ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku:
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał co najmniej
1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia wykonaną
w ramach jednej umowy o łącznej
wartości brutto minimum:
Nr pakietu Wartość dostaw
1 817 651,58 zł
2 1 301 247,67 zł
3 1 683 447,73 zł
4 18 050,00 zł
5 725 566,67 zł
6 573 966,67 zł
7 930 616,67 zł
8 737 623,33 zł
9 814 420,00 zł
10 90 386,67 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem
dowodów czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.

Powinno być:

Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku:
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał co najmniej
1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia wykonaną
w ramach jednej umowy o łącznej
wartości brutto minimum:
Nr pakietu Wartość dostaw
1. 332 424,83 zł
2. 279 831,67 zł
3. 425 966,72 zł
4. 12 033,33 zł
5. 220 300,00 zł
6. 199 000,00 zł
7. 9 000,00 zł
8. 582 433,33 zł
9. 89 416,67 zł
10. 435 493,33 zł
11. 5 700,00 zł
12. 1 136 766,67 zł
13. 12 266,67 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
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Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

wykonane oraz załączeniem
dowodów czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamiast:

Zamawiający na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania
zmiany w zawartej umowie w
stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących
sytuacjach:
a) wprowadzenia produktu
zmodyfikowanego lub
udoskonalonego spełniającego
parametry wymagane
w SIWZ, pod warunkiem zachowania
ceny jednostkowej netto na poziomie
nie wyższym, niż produkt objęty
zamówieniem początkowym.
Ewentualna zmiana produktu może
być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie
aneksu w którym dotychczasowy
produkt zostanie wykreślony
i zastąpiony produktem
zmodyfikowanym lub
udoskonalonym.
b) wycofania produktu z produkcji.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić
dostarczenie produktu zamiennego
o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową pod
warunkiem zachowania ceny
jednostkowej netto na poziomie
nie wyższym, niż produkt objęty
zamówieniem początkowym.
Ewentualna zmiana produktu może
być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie
aneksu mocą którego nastąpi
wykreślenie z umowy produktu
wycofanego z produkcji i zastąpienie
go produktem zamiennym.
c) podwyższenia stawki podatku
VAT, przy czym zmianie ulega
jedynie cena netto, cena brutto

Powinno być:

Zamawiający na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania
zmiany w zawartej umowie w
stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w następujących
sytuacjach:
a) wprowadzenia produktu
zmodyfikowanego lub
udoskonalonego spełniającego
parametry wymagane w SIWZ,
pod warunkiem zachowania
ceny jednostkowej netto na
poziomie nie wyższym, niż
produkt objęty zamówieniem
początkowym. Ewentualna zmiana
produktu może być dokonana na
pisemny wniosek Wykonawcy,
poprzez zawarcie aneksu w
którym dotychczasowy produkt
zostanie wykreślony i zastąpiony
produktem zmodyfikowanym lub
udoskonalonym.
b) wycofania produktu z produkcji.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić
dostarczenie produktu zamiennego
o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową pod
warunkiem zachowania ceny
jednostkowej netto na poziomie
nie wyższym, niż produkt objęty
zamówieniem początkowym.
Ewentualna zmiana produktu może
być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie
aneksu mocą którego nastąpi
wykreślenie z umowy produktu
wycofanego z produkcji i zastąpienie
go produktem zamiennym.
c) podwyższenia stawki podatku
VAT, przy czym zmianie ulega
jedynie cena netto, cena brutto
pozostaje bez zmian. Nowe stawki
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pozostaje bez zmian. Nowe stawki
będą obowiązywać strony wraz
z wejściem w życie przepisów
je regulujących. Każdorazowa
zmiana nie wymaga aneksu w
formie pisemnej, ewentualnie strony
mogą zawrzeć aneks porządkujący
na wniosek Zamawiającego. W
uzasadnionych wypadkach, na
pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy, strony mogą zawrzeć
aneks, mocą którego zdecydują
o podwyższeniu ceny brutto przy
pozostawieniu ceny netto bez zmian.
d) obniżenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena brutto cena netto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą
obowiązywać strony wraz z wejściem
w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek Zamawiającego.
e) zmiany ceny netto oferowanego
asortymentu jeden raz w roku w
odstępach co najmniej 12 miesięcy,
w oparciu o średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług
podawanych oficjalnie przez GUS
na pisemny wniosek Wykonawcy
przy czym pierwsza zmiana nastąpi
nie wcześniej niż po upływie 12
miesięcy dnia podpisania umowy.
Każdorazowa zmiana wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności
oraz udokumentowania przez
Wykonawcę zmiany wskaźnika wraz
ze wskazaniem źródła zmiany.
f) zmiany polegającej na zamianie
niewykorzystanego asortymentu
obejmującego powyższą umowę na
asortyment już wykorzystany z tej
umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita
wartość brutto umowy nie może ulec
zmianie, zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
g) zmiany przedmiotowej/ produkt
zamienny jeśli wystąpi przejściowy
brak produktu z przyczyn leżących
po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu objętego

będą obowiązywać strony wraz
z wejściem w życie przepisów
je regulujących. Każdorazowa
zmiana nie wymaga aneksu w
formie pisemnej, ewentualnie strony
mogą zawrzeć aneks porządkujący
na wniosek Zamawiającego. W
uzasadnionych wypadkach, na
pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy, strony mogą zawrzeć
aneks, mocą którego zdecydują
o podwyższeniu ceny brutto przy
pozostawieniu ceny netto bez zmian.
d) obniżenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena brutto cena netto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą
obowiązywać strony wraz z wejściem
w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek Zamawiającego.
e) zmiany ceny netto oferowanego
asortymentu jeden raz w roku w
odstępach co najmniej 12 miesięcy,
w oparciu o średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług
podawanych oficjalnie przez GUS
na pisemny wniosek Wykonawcy
przy czym pierwsza zmiana nastąpi
nie wcześniej niż po upływie 12
miesięcy dnia podpisania umowy.
Każdorazowa zmiana wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności
oraz udokumentowania przez
Wykonawcę zmiany wskaźnika wraz
ze wskazaniem źródła zmiany.
f) zmiany polegającej na zamianie
niewykorzystanego asortymentu
obejmującego powyższą umowę na
asortyment już wykorzystany z tej
umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita
wartość brutto umowy nie może ulec
zmianie, zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
g) zmiany przedmiotowej/ produkt
zamienny jeśli wystąpi przejściowy
brak produktu z przyczyn leżących
po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu objętego
umową oraz przy zachowaniu ceny
jednostkowej, zmiana nastąpi w
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umową oraz przy zachowaniu ceny
jednostkowej, zmiana nastąpi
w formie aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
h) wydłużenia, na okres do kolejnych
6 miesięcy, okresu trwania umowy
– w przypadku niewyczerpania
całości asortymentu określonego w
Załączniku nr 1 w terminie na jaki
umowa została zawarta,
i) zakupu u Wykonawcy w miejsce
wyrobu wskazanego w załączniku
nr 1 do umowy odpowiednika tego
samego lub innego producenta po
cenie nie wyższej niż cena zawarta
w umowie za dany wyrób,
w wypadku gdy będzie to
uzasadnione potrzebami
terapeutycznymi lub innymi
potrzebami Zamawiającego;
j) zmiany cen na korzyść
Zamawiającego – w każdym
przypadku; , zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
k) Przesunięć ilościowo–
asortymentowych pomiędzy
poszczególnymi pakietami z
zastrzeżeniem,
że całkowita wartość brutto umowy
nie może ulec zmianie, zmiana
nastąpi w formie aneksu do umowy
w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Informacja o dokumentach
potwierdzających, że oferowane
dostawy odpowiadają określonym
wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
określonym wymaganiom należy
przedłożyć:
a) Oryginalne ulotki producenta,
katalogi, opisy przedmiotu
zamówienia, dokumentację
techniczną w języku
polskim potwierdzające wymagane
parametry zamawianych materiałów
opatrunkowych operacyjnych (jeśli
oryginalna dokumentacja jest w
innym języku niż to Wykonawca
dostarczy wraz z oryginałem
tłumaczenie na
język polski)
b) Zamawiający wymaga, aby
zaoferowane wyroby medyczne

formie aneksu do umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
h) automatycznego wydłużenia,
na okres do kolejnych 6 miesięcy,
okresu trwania umowy – w
przypadku niewyczerpania całości
asortymentu określonego w
Załączniku nr 1 w terminie na jaki
umowa została zawarta,
i) zakupu u Wykonawcy w miejsce
wyrobu wskazanego w załączniku
nr 1 do umowy odpowiednika tego
samego lub innego producenta
po cenie nie wyższej niż cena
zawarta w umowie za dany wyrób, w
wypadku gdy będzie to uzasadnione
potrzebami terapeutycznymi lub
innymi potrzebami Zamawiającego;
j) zmiany cen na korzyść
Zamawiającego – w każdym
przypadku; , zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
k) Przesunięć ilościowo–
asortymentowych pomiędzy
poszczególnymi pakietami z
zastrzeżeniem,
że całkowita wartość brutto umowy
nie może ulec zmianie, zmiana
nastąpi w formie aneksu do umowy
w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
l) Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie zmian w umowie w
zakresie:
• numeru katalogowego produktu
• nazwy produktu przy zachowaniu
jego parametrów
• zamiany w przypadku wystąpienia
incydentu medycznego, przy
zachowaniu parametrów.
5. Informacja o dokumentach
potwierdzających, że oferowane
dostawy odpowiadają określonym
wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
określonym wymaganiom należy
przedłożyć:
a) Oryginalne ulotki producenta,
katalogi, opisy przedmiotu
zamówienia, dokumentację
techniczną w języku
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spełniały wymogi dopuszczenia do
obrotu i
użytkowania zgodnie z ustawą
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107,
poz. 679),
w tym zakresie Zamawiający
wymaga złożenia dokumentów
wraz z pierwszą dostawą do Apteki
Szpitalnej
Zamawiającego (z podaniem numeru
pakietu i pozycji):
Deklarację Zgodności Producenta –
dla wyrobów medycznych wszystkich
klas;
Certyfikat jednostki notyfikowanej
biorącej udział przy ocenie
zgodności wyrobu medycznego
(Certyfikaty CE) –
dla klasy wyrobu I sterylna, I z
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
dla wyrobów medycznych klasy IIa,
IIb lub III - oświadczenie wytwórcy
lub autoryzowanego przedstawiciela
wystawionego po przeprowadzeniu
odpowiedniej dla danego wyrobu
procedury oceny zgodności i
potwierdzającego, że wyrób spełnia
odnoszące się do niego wymagania
zasadnicze, lub wskazujące, które z
wymagań zasadniczych nie
zostały spełnione, z podaniem
przyczyn - obowiązek złożenia przez
Wykonawcę w
przypadku, gdy przedmiot
zamówienia jest wyrobem
medycznym wykonanym na
zamówienie ;
w przypadku wyrobów medycznych
wprowadzonych do obrotu i
używania do 17.09.2010 r. włącznie
wniosek
o przeniesienie danych do bazy
danych gromadzonych przez
Prezesa Urzędu na informatycznych
nośnikach
danych zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy o wyrobach medycznych z
dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r.
nr 107,
poz. 679)

polskim potwierdzające wymagane
parametry zamawianych materiałów
opatrunkowych operacyjnych (jeśli
oryginalna dokumentacja jest w
innym języku niż to Wykonawca
dostarczy wraz z oryginałem
tłumaczenie na
język polski)
b) Zamawiający wymaga, aby
zaoferowane wyroby medyczne
spełniały wymogi dopuszczenia do
obrotu i
użytkowania zgodnie z ustawą
z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107,
poz. 679),
w tym zakresie Zamawiający
wymaga złożenia dokumentów
wraz z pierwszą dostawą do Apteki
Szpitalnej
Zamawiającego (z podaniem numeru
pakietu i pozycji):
Deklarację Zgodności Producenta –
dla wyrobów medycznych wszystkich
klas;
Certyfikat jednostki notyfikowanej
biorącej udział przy ocenie
zgodności wyrobu medycznego
(Certyfikaty CE) –
dla klasy wyrobu I sterylna, I z
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
dla wyrobów medycznych klasy IIa,
IIb lub III - oświadczenie wytwórcy
lub autoryzowanego przedstawiciela
wystawionego po przeprowadzeniu
odpowiedniej dla danego wyrobu
procedury oceny zgodności i
potwierdzającego, że wyrób spełnia
odnoszące się do niego wymagania
zasadnicze, lub wskazujące, które z
wymagań zasadniczych nie
zostały spełnione, z podaniem
przyczyn - obowiązek złożenia przez
Wykonawcę w
przypadku, gdy przedmiot
zamówienia jest wyrobem
medycznym wykonanym na
zamówienie ;
w przypadku wyrobów medycznych
wprowadzonych do obrotu i
używania do 17.09.2010 r. włącznie
wniosek
o przeniesienie danych do bazy
danych gromadzonych przez
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w przypadku wytwórców i
autoryzowanych przedstawicieli
mający miejsce zamieszkania lub
siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- zgłoszenie wyrobu do Prezesa
Urzędu (obowiązek złożenia kopii
zgłoszenia do Prezesa Urzędu
dotyczy wyłącznie wytwórców i
autoryzowanych przedstawicieli, w
przypadkach
wskazanych w ustawie);
lub
w przypadku dystrybutorów i
importerów mających miejsce
zamieszkania lub siedzibę na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy wprowadzili na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wyrób
przeznaczony do
używania na tym terytorium -
powiadomienie o tym wprowadzeniu
Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia
kopii
zgłoszenia do Prezesa Urzędu
dotyczy wyłącznie dystrybutorów
i importerów, w przypadkach
wskazanych w
ustawie).
c) Formularz oferty – Załącznik nr 2
do SIWZ.
d) Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące wyrobów medycznych –
Załącznik nr 7 do SIWZ.
e) Oświadczenie zgodnie z art. 36
ust. 4 ustawy w zakresie wskazania
części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć
podwykonawcom – treść
oświadczenia stanowi – Załącznik nr
6 do SIWZ. W przypadku nie
złożenia w/w załącznika
Zamawiający uzna, iż Wykonawca
zamierza wykonać zadanie
samodzielnie.

Prezesa Urzędu na informatycznych
nośnikach
danych zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy o wyrobach medycznych z
dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r.
nr 107,
poz. 679)
w przypadku wytwórców i
autoryzowanych przedstawicieli
mający miejsce zamieszkania lub
siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- zgłoszenie wyrobu do Prezesa
Urzędu (obowiązek złożenia kopii
zgłoszenia do Prezesa Urzędu
dotyczy wyłącznie wytwórców i
autoryzowanych przedstawicieli, w
przypadkach
wskazanych w ustawie);
lub
w przypadku dystrybutorów i
importerów mających miejsce
zamieszkania lub siedzibę na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy wprowadzili na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wyrób
przeznaczony do
używania na tym terytorium -
powiadomienie o tym wprowadzeniu
Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia
kopii
zgłoszenia do Prezesa Urzędu
dotyczy wyłącznie dystrybutorów
i importerów, w przypadkach
wskazanych w
ustawie).
c) Formularz oferty – Załącznik nr 2
do SIWZ.
d) Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące wyrobów medycznych –
Załącznik nr 7 do SIWZ.
e) Oświadczenie zgodnie z art. 36
ust. 4 ustawy w zakresie wskazania
części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć
podwykonawcom – treść
oświadczenia stanowi – Załącznik nr
6 do SIWZ. W przypadku nie
złożenia w/w załącznika
Zamawiający uzna, iż Wykonawca
zamierza wykonać zadanie
samodzielnie.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 1 Nazwa : Pakiet nr 1 1)
Krótki opis:

Zamiast:

L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na
36 miesięcy
1 Przetwornik piezoelektryczny
zaopatrzony w ceramiczny
transducer – zakres częstotliwości
pracy 55,5kH. szt.
6
2 Przetwornik piezoelektryczny
zaopatrzony w ceramiczny
transducer – zakres częstotliwości
pracy 55,5kH i
niebieski przewód łączący
z generatorem dla lepszej
widoczności. szt. 6
3 Jednorazowa końcówka
endoskopowa do noża
harmonicznego dł. ramienia 45 cm,
śr 5 mm. Końcówka
posiada dwa przyciski aktywujące
max i min. Możliwość cięcia
i koagulacji, kształt uchwytu
pistoletowy szt. 160
4 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. ramienia 36 cm,
śr 5 mm, bransza aktywna wykonana
ze
stopu tytanu pokryta czarną
nieprzywierającą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min.
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt
uchwytu pistoletowy. szt. 152
5 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. ramienia 23 cm,
śr 5 mm, bransza aktywna wykonana
ze
stopu tytanu pokryta czarną
nieprzywierającą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min.
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt
uchwytu pistoletowy. szt. 136
6 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego o długości 17 cm.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Kształt
uchwytu nożycowy, możliwość cięcia
i koagulacji. Narzędzie kompatybilne
z
przetwornikiem piezoelektrycznym
posiadającym niebieski przewód dla
zwiększonej widoczności. szt. 86

Powinno być:

L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na
24 miesiące
1 Przetwornik piezoelektryczny
zaopatrzony w ceramiczny
transducer – zakres częstotliwości
pracy 55,5kH. szt. 4
2 Przetwornik piezoelektryczny
zaopatrzony w ceramiczny
transducer – zakres częstotliwości
pracy 55,5kH i niebieski przewód
łączący z generatorem dla lepszej
widoczności. szt. 4
3 Jednorazowa końcówka
endoskopowa do noża
harmonicznego dł. ramienia 45 cm,
śr 5 mm. Końcówka posiada dwa
przyciski aktywujące max i min.
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt
uchwytu pistoletowy szt. 60
4 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. ramienia 36
cm, śr 5 mm, bransza aktywna
wykonana ze stopu tytanu pokryta
czarną nieprzywierającą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Możliwość
cięcia i koagulacji, kształt uchwytu
pistoletowy. szt. 60
5 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. ramienia 23
cm, śr 5 mm, bransza aktywna
wykonana ze stopu tytanu pokryta
czarną nieprzywierającą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Możliwość
cięcia i koagulacji, kształt uchwytu
pistoletowy. szt. 40
6 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego o długości 17 cm.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Kształt
uchwytu nożycowy, możliwość cięcia
i koagulacji. Narzędzie kompatybilne
z przetwornikiem piezoelektrycznym
posiadającym niebieski przewód dla
zwiększonej widoczności. szt. 50
7 Jednorazowa końcówka do
noża harmonicznego dł. 9 cm.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Kształt
uchwytu nożycowy, możliwość cięcia
i koagulacji. szt. 80
8 Jednorazowe nożyczki do cięcia
i koagulacji tkanek z wbudowaną
aktywacją ręczną, zamykające
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7 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka
posiada dwa przyciski aktywujące
max i
min. Kształt uchwytu nożycowy,
możliwość cięcia i koagulacji. szt.
328
8 Jednorazowe nożyczki do cięcia
i koagulacji tkanek z wbudowaną
aktywacją ręczną, zamykające
naczynia
do 7 mm włącznie, wykorzystujące
technologię, kontrolowanej
termicznie termofuzji tkanek, uchwyt
pistoletowy,
zakrzywione bransze robocze
dł.40mm, długość ramienia 22 cm,
jednorazowe, sterylne szt. 320
9 Jednorazowe nożyczki do cięcia
i koagulacji tkanek, zamykające
naczynia o śr. do 7 mm włącznie,
wykorzystujące technologię
bipolarną zaawansowaną, kontrolę
termiczną termofuzji tkanek, śr.
ramienia 5mm,
dł. 14, 25 i 35cm. Proste i
zakrzywione bransze, wbudowana
aktywacja ręczna. Zamawiający
każdorazowo
określi rodzaj końcówki przy
zamówieniu szt. 328

naczynia do 7 mm włącznie,
wykorzystujące technologię,
kontrolowanej termicznie termofuzji
tkanek, uchwyt pistoletowy,
zakrzywione bransze robocze
dł.40mm, długość ramienia 22 cm,
jednorazowe, sterylne szt. 150
9 Jednorazowe nożyczki do cięcia
i koagulacji tkanek, zamykające
naczynia o śr. do 7 mm włącznie,
wykorzystujące technologię
bipolarną zaawansowaną, kontrolę
termiczną termofuzji tkanek, śr.
ramienia 5mm, dł. 14, 25 i 35cm.
Proste i zakrzywione bransze,
wbudowana aktywacja ręczna.
Zamawiający każdorazowo określi
rodzaj końcówki przy zamówieniu
szt. 150

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 1 Nazwa : Pakiet nr 1 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na
36 miesięcy
1 Przetwornik piezoelektryczny
zaopatrzony w ceramiczny
transducer – zakres częstotliwości
pracy 55,5kH. szt.
6
2 Przetwornik piezoelektryczny
zaopatrzony w ceramiczny
transducer – zakres częstotliwości
pracy 55,5kH i
niebieski przewód łączący
z generatorem dla lepszej
widoczności. szt. 6
3 Jednorazowa końcówka
endoskopowa do noża
harmonicznego dł. ramienia 45 cm,
śr 5 mm. Końcówka
posiada dwa przyciski aktywujące
max i min. Możliwość cięcia
i koagulacji, kształt uchwytu
pistoletowy szt. 160

Powinno być:

L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na
24 miesiące
1 Przetwornik piezoelektryczny
zaopatrzony w ceramiczny
transducer – zakres częstotliwości
pracy 55,5kH. szt. 4
2 Przetwornik piezoelektryczny
zaopatrzony w ceramiczny
transducer – zakres częstotliwości
pracy 55,5kH i niebieski przewód
łączący z generatorem dla lepszej
widoczności. szt. 4
3 Jednorazowa końcówka
endoskopowa do noża
harmonicznego dł. ramienia 45 cm,
śr 5 mm. Końcówka posiada dwa
przyciski aktywujące max i min.
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt
uchwytu pistoletowy szt. 60
4 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. ramienia 36
cm, śr 5 mm, bransza aktywna
wykonana ze stopu tytanu pokryta
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4 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. ramienia 36 cm,
śr 5 mm, bransza aktywna wykonana
ze
stopu tytanu pokryta czarną
nieprzywierającą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min.
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt
uchwytu pistoletowy. szt. 152
5 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. ramienia 23 cm,
śr 5 mm, bransza aktywna wykonana
ze
stopu tytanu pokryta czarną
nieprzywierającą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min.
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt
uchwytu pistoletowy. szt. 136
6 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego o długości 17 cm.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Kształt
uchwytu nożycowy, możliwość cięcia
i koagulacji. Narzędzie kompatybilne
z
przetwornikiem piezoelektrycznym
posiadającym niebieski przewód dla
zwiększonej widoczności. szt. 86
7 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka
posiada dwa przyciski aktywujące
max i
min. Kształt uchwytu nożycowy,
możliwość cięcia i koagulacji. szt.
328
8 Jednorazowe nożyczki do cięcia
i koagulacji tkanek z wbudowaną
aktywacją ręczną, zamykające
naczynia
do 7 mm włącznie, wykorzystujące
technologię, kontrolowanej
termicznie termofuzji tkanek, uchwyt
pistoletowy,
zakrzywione bransze robocze
dł.40mm, długość ramienia 22 cm,
jednorazowe, sterylne szt. 320
9 Jednorazowe nożyczki do cięcia
i koagulacji tkanek, zamykające
naczynia o śr. do 7 mm włącznie,
wykorzystujące technologię
bipolarną zaawansowaną, kontrolę

czarną nieprzywierającą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Możliwość
cięcia i koagulacji, kształt uchwytu
pistoletowy. szt. 60
5 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego dł. ramienia 23
cm, śr 5 mm, bransza aktywna
wykonana ze stopu tytanu pokryta
czarną nieprzywierającą powłoką.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Możliwość
cięcia i koagulacji, kształt uchwytu
pistoletowy. szt. 40
6 Jednorazowa końcówka do noża
harmonicznego o długości 17 cm.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Kształt
uchwytu nożycowy, możliwość cięcia
i koagulacji. Narzędzie kompatybilne
z przetwornikiem piezoelektrycznym
posiadającym niebieski przewód dla
zwiększonej widoczności. szt. 50
7 Jednorazowa końcówka do
noża harmonicznego dł. 9 cm.
Końcówka posiada dwa przyciski
aktywujące max i min. Kształt
uchwytu nożycowy, możliwość cięcia
i koagulacji. szt. 80
8 Jednorazowe nożyczki do cięcia
i koagulacji tkanek z wbudowaną
aktywacją ręczną, zamykające
naczynia do 7 mm włącznie,
wykorzystujące technologię,
kontrolowanej termicznie termofuzji
tkanek, uchwyt pistoletowy,
zakrzywione bransze robocze
dł.40mm, długość ramienia 22 cm,
jednorazowe, sterylne szt. 150
9 Jednorazowe nożyczki do cięcia
i koagulacji tkanek, zamykające
naczynia o śr. do 7 mm włącznie,
wykorzystujące technologię
bipolarną zaawansowaną, kontrolę
termiczną termofuzji tkanek, śr.
ramienia 5mm, dł. 14, 25 i 35cm.
Proste i zakrzywione bransze,
wbudowana aktywacja ręczna.
Zamawiający każdorazowo określi
rodzaj końcówki przy zamówieniu
szt. 150
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termiczną termofuzji tkanek, śr.
ramienia 5mm,
dł. 14, 25 i 35cm. Proste i
zakrzywione bransze, wbudowana
aktywacja ręczna. Zamawiający
każdorazowo
określi rodzaj końcówki przy
zamówieniu szt. 328

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 2 Nazwa : Pakiet nr 2 1)
Krótki opis:

Zamiast:

L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na
36 miesięcy
1 Jednorazowy stapler okrężny
wygięty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia zszywki w zakresie od
1mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera:
21 mm. Wysokość otwartej zszywki
5,5mm. Ergonomiczny uchwyt
staplera pokryty antypoślizgową
gumową powłoką. szt. 36
2 Jednorazowy stapler okrężny
wygięty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 25 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 104
3 Jednorazowy stapler okrężny
wygięty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 29 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 144
4 Jednorazowy stapler okrężny
wygięty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 33 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 48
5 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia

Powinno być:

L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na
24 miesiące
1 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia zszywki w zakresie
od 1mm do 2,5 mm. Rozmiary
staplera: od 21 mm do 33mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 100
2 Jednorazowy endoskopowy stapler
okrężny wygięty z kontrolowanym
dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5 mm.
Rozmiary staplera: 21 mm i 33mm .
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. Stapler uszczelniony w
kolorze czarnym. szt. 15
3 Jednorazowy stapler zamykająco
tnący z zakrzywioną główką
(kształt półksiężyca), długość linii
cięcia 40mm. Stapler umożliwia
6 wystrzelenie ładunku podczas
jednego zabiegu, zawiera ładunek do
tkanki standardowej. szt. 100
4 Jednorazowy stapler zamykająco
tnący z zakrzywioną główką
(kształt półksiężyca), długość linii
cięcia 40mm. Stapler umożliwia
6 wystrzelenie ładunku podczas
jednego zabiegu, zawiera ładunek do
tkanki grubej. szt. 80
5 Ładunek do staplera z zakrzywioną
głowicą o długości linii ciecia 40mm.
Ładunek do tkanki standardowej. szt.
50
6 Ładunek do staplera z zakrzywioną
głowicą o długości linii cięcia 40mm.
Ładunek do tkanki grubej. szt. 50
7 Jednorazowy stapler zamykający
przegubowy ze zginaną główką do
80 stopni i obrotowym ramieniem
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zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 21 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 28
6 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 25 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 128
7 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 29 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 32
8 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 33 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 6
9 Jednorazowy endoskopowy stapler
okrężny wygięty z kontrolowanym
dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 21 mm.
Wysokość otwartej
zszywki 5,5mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty
antypoślizgową gumową powłoką.
Stapler uszczelniony
w kolorze czarnym. szt. 6
10 Jednorazowy endoskopowy
stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i
regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5

do 190 stopni, o długości linii
szycia 55mm z ładunkiem do tkanki
normalnej i grubej. Zamawiający
każdorazowo określi rodzaj ładunku
przy składaniu zamówienia szt. 30
8 Jednorazowy automatyczny stapler
liniowy o długości linii szwu 60 mm
załadowany ładunkiem do tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu
1,5mm). Stapler posiada dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
szt. 100
9 Jednorazowy automatyczny stapler
liniowy o długości linii szwu 60 mm
załadowany ładunkiem do tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki
4,8 mm po zamknięciu 2,0mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 100
10 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 60mm do tkanki
standardowej (wysokość zszywki
otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
- zamykającą i spustową. szt. 100
11 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 60mm do tkanki
grubej (wysokość zszywki otwartej
4,8 mm po zamknięciu 2 mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 60
12 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki standardowej (wysokość
otwartej zszywki 3,5 mm po
zamknięciu 1,5mm). Stapler posiada
dwie dźwignie - zamykającą i
spustową. szt. 150
13 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki grubej (wysokość otwartej
zszywki 4,8 mm po zamknięciu
2,0mm). Stapler posiada dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
szt. 100
14 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 30mm do tkanki
naczyniowej (wysokość zszywki
otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
- zamykającą i spustową. szt. 100
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mm. Rozmiary staplera: 25 mm.
Wysokość otwartej
zszywki 5,5mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty
antypoślizgową gumową powłoką.
Stapler uszczelniony
w kolorze czarnym. szt. 120
11 Jednorazowy endoskopowy
stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i
regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 29 mm.
Wysokość otwartej
zszywki 5,5mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty
antypoślizgową gumową powłoką.
Stapler uszczelniony
w kolorze czarnym. szt. 40
12 Jednorazowy endoskopowy
stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i
regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 33 mm.
Wysokość otwartej
zszywki 5,5mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty
antypoślizgową gumową powłoką.
Stapler uszczelniony
w kolorze czarnym. szt. 24
13 Jednorazowy stapler zamykająco
tnący z zakrzywioną główką (kształt
półksiężyca), długość linii cięcia
40mm. Stapler umożliwia 6
wystrzelenie ładunku podczas
jednego zabiegu, zawiera ładunek do
tkanki
standardowej. szt. 152
14 Jednorazowy stapler zamykająco
tnący z zakrzywioną główką (kształt
półksiężyca), długość linii cięcia
40mm. Stapler umożliwia 6
wystrzelenie ładunku podczas
jednego zabiegu, zawiera ładunek do
tkanki grubej.
szt. 120
15 Ładunek do staplera z
zakrzywioną głowicą o długości linii
ciecia 40mm. Ładunek do tkanki
standardowej.

15 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 30mm do tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
- zamykającą i spustową. szt. 150
16 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 30mm do tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki
4,8 mm po zamknięciu 2 mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 50
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szt. 68
16 Ładunek do staplera z
zakrzywioną głowicą o długości linii
cięcia 40mm. Ładunek do tkanki
grubej. szt. 64
17 Jednorazowy stapler zamykający
przegubowy ze zginaną główką do
80 stopni i obrotowym ramieniem do
190 stopni, o długości linii szycia
55mm z ładunkiem do tkanki
normalnej i grubej. Zamawiający
każdorazowo
określi rodzaj ładunku przy składaniu
zamówienia szt. 56
18 Jednorazowy stapler liniowy
z regulowanym dociskiem tkanki
i kontrolą wysokości zamknięcia
zszywki od
1,5 mm do 2,5 mm o długości linii
szwu 90 mm. szt. 400
19 Jednorazowy ładunek do
jednorazowego staplera liniowego
z regulowanym dociskiem i kontrolą
wysokości
zamknięcia zszywki od 1,5mm do
2,5mm o długości linii szwu 90mm.
szt. 32
20 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
60 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu
1,5mm). Stapler posiada dwie
dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 440
21 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
60 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki
4,8 mm po zamknięciu 2,0mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą
i spustową. szt. 320
22 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 60mm do tkanki
standardowej (wysokość zszywki
otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
-
zamykającą i spustową. szt. 280
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23 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 60mm do tkanki
grubej
(wysokość zszywki otwartej 4,8
mm po zamknięciu 2 mm). Stapler
posiada dwie dźwignie - zamykającą
i
spustową. szt. 120
24 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
naczyniowej (wysokość otwartej
zszywki 2,5 mm po zamknięciu
1,0mm). Stapler posiada dwie
dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 176
25 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu
1,5mm). Stapler posiada dwie
dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 264
26 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki
4,8 mm po zamknięciu 2,0mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą
i spustową. szt. 184
27 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 30mm do tkanki
naczyniowej (wysokość zszywki
otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
-
zamykającą i spustową. szt. 168
28 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 30mm do tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
-
zamykającą i spustową. szt. 248
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29 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 30mm do tkanki
grubej
(wysokość otwartej zszywki 4,8
mm po zamknięciu 2 mm). Stapler
posiada dwie dźwignie - zamykającą
i
spustową. szt. 90
30 Jednorazowa rączka staplera
liniowego z nożem wbudowanym w
ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek + osobno
pakowany, kompatybilny
ładunek przeznaczony do tkanki
standardowej (1,5 mm
po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po
zamknięciu), posiadający sześć
rzędów
zszywek wykonanych w technologii
przestrzennej 3D o długości lini szwu
61 mm szt. 400
31 Uniwersalny ładunek do
jednorazowego staplera liniowego z
nożem posiadającego sekwencyjną
regulację
wysokości zszywek przeznaczonych
do tkanki standardowej (1,5 mm
po zamknięciu), pośredniej (1,8
mmpo zamknięciu) i grubej (2 mm po
zamknięciu). Ładunek posiadający
sześć rzędów zszywek wykonanych
w
technologii przestrzennej 3D o
długości lini szwu 61 mm (nóż
zintegrowany z ładunkiem). szt. 280
32 Jednorazowa rączka staplera
liniowego z nożem wbudowanym w
ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek + osobno
pakowany, kompatybilny
ładunek przeznaczony do tkanki
standardowej (1,5 mm
po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po
zamknięciu), posiadający sześć
rzędów
zszywek wykonanych w technologii
przestrzennej 3D o długości lini szwu
81 mm szt. 720
33 Uniwersalny ładunek do
jednorazowego staplera liniowego z
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nożem posiadającego sekwencyjną
regulację
wysokości zszywek przeznaczonych
do tkanki standardowej (1,5 mm po
zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po
zamknięciu). Ładunek posiadający
sześć rzędów zszywek wykonanych
w
technologii przestrzennej 3D o
długości lini szwu 81 mm (nóż
zintegrowany z ładunkiem). szt. 1240
34 Jednorazowy stapler liniowy z
nożem o długości linii szwu 102mm
załadowany ładunkiem do tkanki
standardowej (wysokość zszywki
po zamknięciu 1,5mm) i grubej
(wysokość zszywki po zamknięciu
2,0mm). Nóż zintegrowany
ze staplerem. ( Zamawiający
każdorazowo określi rodzaj ładunku
przy składaniu
zamówienia) szt. 200
35 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z nożem o
długości linii szwu 102mm do tkanki
standardowej
(wysokość zszywki po zamknięciu
1,5mm) i grubej (wysokość zszywki
po zamknięciu 2,0mm). Nóż
zintegrowany ze staplerem.
( Zamawiający każdorazowo określi
rodzaj ładunku przy składaniu
zamówienia) szt.
144

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 2 Nazwa : Pakiet nr 2 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na
36 miesięcy
1 Jednorazowy stapler okrężny
wygięty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia zszywki w zakresie od
1mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera:
21 mm. Wysokość otwartej zszywki
5,5mm. Ergonomiczny uchwyt
staplera pokryty antypoślizgową
gumową powłoką. szt. 36
2 Jednorazowy stapler okrężny
wygięty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 25 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.

Powinno być:

L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na
24 miesiące
1 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia zszywki w zakresie
od 1mm do 2,5 mm. Rozmiary
staplera: od 21 mm do 33mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 100
2 Jednorazowy endoskopowy stapler
okrężny wygięty z kontrolowanym
dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5 mm.
Rozmiary staplera: 21 mm i 33mm .
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
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Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 104
3 Jednorazowy stapler okrężny
wygięty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 29 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 144
4 Jednorazowy stapler okrężny
wygięty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 33 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 48
5 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 21 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 28
6 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 25 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 128
7 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 29 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 32

Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. Stapler uszczelniony w
kolorze czarnym. szt. 15
3 Jednorazowy stapler zamykająco
tnący z zakrzywioną główką
(kształt półksiężyca), długość linii
cięcia 40mm. Stapler umożliwia
6 wystrzelenie ładunku podczas
jednego zabiegu, zawiera ładunek do
tkanki standardowej. szt. 100
4 Jednorazowy stapler zamykająco
tnący z zakrzywioną główką
(kształt półksiężyca), długość linii
cięcia 40mm. Stapler umożliwia
6 wystrzelenie ładunku podczas
jednego zabiegu, zawiera ładunek do
tkanki grubej. szt. 80
5 Ładunek do staplera z zakrzywioną
głowicą o długości linii ciecia 40mm.
Ładunek do tkanki standardowej. szt.
50
6 Ładunek do staplera z zakrzywioną
głowicą o długości linii cięcia 40mm.
Ładunek do tkanki grubej. szt. 50
7 Jednorazowy stapler zamykający
przegubowy ze zginaną główką do
80 stopni i obrotowym ramieniem
do 190 stopni, o długości linii
szycia 55mm z ładunkiem do tkanki
normalnej i grubej. Zamawiający
każdorazowo określi rodzaj ładunku
przy składaniu zamówienia szt. 30
8 Jednorazowy automatyczny stapler
liniowy o długości linii szwu 60 mm
załadowany ładunkiem do tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu
1,5mm). Stapler posiada dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
szt. 100
9 Jednorazowy automatyczny stapler
liniowy o długości linii szwu 60 mm
załadowany ładunkiem do tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki
4,8 mm po zamknięciu 2,0mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 100
10 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 60mm do tkanki
standardowej (wysokość zszywki
otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
- zamykającą i spustową. szt. 100
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8 Jednorazowy stapler okrężny
prosty z kontrolowanym dociskiem
tkanki i regulowaną wysokością
zamknięcia
zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 33 mm.
Wysokość otwartej zszywki 5,5mm.
Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową
powłoką. szt. 6
9 Jednorazowy endoskopowy stapler
okrężny wygięty z kontrolowanym
dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 21 mm.
Wysokość otwartej
zszywki 5,5mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty
antypoślizgową gumową powłoką.
Stapler uszczelniony
w kolorze czarnym. szt. 6
10 Jednorazowy endoskopowy
stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i
regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 25 mm.
Wysokość otwartej
zszywki 5,5mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty
antypoślizgową gumową powłoką.
Stapler uszczelniony
w kolorze czarnym. szt. 120
11 Jednorazowy endoskopowy
stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i
regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5
mm. Rozmiary staplera: 29 mm.
Wysokość otwartej
zszywki 5,5mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty
antypoślizgową gumową powłoką.
Stapler uszczelniony
w kolorze czarnym. szt. 40
12 Jednorazowy endoskopowy
stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i
regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki
w zakresie od 1 mm do 2,5

11 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 60mm do tkanki
grubej (wysokość zszywki otwartej
4,8 mm po zamknięciu 2 mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 60
12 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki standardowej (wysokość
otwartej zszywki 3,5 mm po
zamknięciu 1,5mm). Stapler posiada
dwie dźwignie - zamykającą i
spustową. szt. 150
13 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki grubej (wysokość otwartej
zszywki 4,8 mm po zamknięciu
2,0mm). Stapler posiada dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
szt. 100
14 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 30mm do tkanki
naczyniowej (wysokość zszywki
otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
- zamykającą i spustową. szt. 100
15 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 30mm do tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
- zamykającą i spustową. szt. 150
16 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 30mm do tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki
4,8 mm po zamknięciu 2 mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 50
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mm. Rozmiary staplera: 33 mm.
Wysokość otwartej
zszywki 5,5mm. Ergonomiczny
uchwyt staplera pokryty
antypoślizgową gumową powłoką.
Stapler uszczelniony
w kolorze czarnym. szt. 24
13 Jednorazowy stapler zamykająco
tnący z zakrzywioną główką (kształt
półksiężyca), długość linii cięcia
40mm. Stapler umożliwia 6
wystrzelenie ładunku podczas
jednego zabiegu, zawiera ładunek do
tkanki
standardowej. szt. 152
14 Jednorazowy stapler zamykająco
tnący z zakrzywioną główką (kształt
półksiężyca), długość linii cięcia
40mm. Stapler umożliwia 6
wystrzelenie ładunku podczas
jednego zabiegu, zawiera ładunek do
tkanki grubej.
szt. 120
15 Ładunek do staplera z
zakrzywioną głowicą o długości linii
ciecia 40mm. Ładunek do tkanki
standardowej.
szt. 68
16 Ładunek do staplera z
zakrzywioną głowicą o długości linii
cięcia 40mm. Ładunek do tkanki
grubej. szt. 64
17 Jednorazowy stapler zamykający
przegubowy ze zginaną główką do
80 stopni i obrotowym ramieniem do
190 stopni, o długości linii szycia
55mm z ładunkiem do tkanki
normalnej i grubej. Zamawiający
każdorazowo
określi rodzaj ładunku przy składaniu
zamówienia szt. 56
18 Jednorazowy stapler liniowy
z regulowanym dociskiem tkanki
i kontrolą wysokości zamknięcia
zszywki od
1,5 mm do 2,5 mm o długości linii
szwu 90 mm. szt. 400
19 Jednorazowy ładunek do
jednorazowego staplera liniowego
z regulowanym dociskiem i kontrolą
wysokości
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zamknięcia zszywki od 1,5mm do
2,5mm o długości linii szwu 90mm.
szt. 32
20 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
60 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu
1,5mm). Stapler posiada dwie
dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 440
21 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
60 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki
4,8 mm po zamknięciu 2,0mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą
i spustową. szt. 320
22 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 60mm do tkanki
standardowej (wysokość zszywki
otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
-
zamykającą i spustową. szt. 280
23 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 60mm do tkanki
grubej
(wysokość zszywki otwartej 4,8
mm po zamknięciu 2 mm). Stapler
posiada dwie dźwignie - zamykającą
i
spustową. szt. 120
24 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
naczyniowej (wysokość otwartej
zszywki 2,5 mm po zamknięciu
1,0mm). Stapler posiada dwie
dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 176
25 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu
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1,5mm). Stapler posiada dwie
dźwignie -
zamykającą i spustową. szt. 264
26 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii szwu
30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki
grubej (wysokość otwartej zszywki
4,8 mm po zamknięciu 2,0mm).
Stapler posiada dwie dźwignie -
zamykającą
i spustową. szt. 184
27 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 30mm do tkanki
naczyniowej (wysokość zszywki
otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
-
zamykającą i spustową. szt. 168
28 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 30mm do tkanki
standardowej (wysokość otwartej
zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5
mm). Stapler posiada dwie dźwignie
-
zamykającą i spustową. szt. 248
29 Jednorazowy ładunek do
automatycznego staplera liniowego
o długości linii szwu 30mm do tkanki
grubej
(wysokość otwartej zszywki 4,8
mm po zamknięciu 2 mm). Stapler
posiada dwie dźwignie - zamykającą
i
spustową. szt. 90
30 Jednorazowa rączka staplera
liniowego z nożem wbudowanym w
ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek + osobno
pakowany, kompatybilny
ładunek przeznaczony do tkanki
standardowej (1,5 mm
po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po
zamknięciu), posiadający sześć
rzędów
zszywek wykonanych w technologii
przestrzennej 3D o długości lini szwu
61 mm szt. 400
31 Uniwersalny ładunek do
jednorazowego staplera liniowego z
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nożem posiadającego sekwencyjną
regulację
wysokości zszywek przeznaczonych
do tkanki standardowej (1,5 mm
po zamknięciu), pośredniej (1,8
mmpo zamknięciu) i grubej (2 mm po
zamknięciu). Ładunek posiadający
sześć rzędów zszywek wykonanych
w
technologii przestrzennej 3D o
długości lini szwu 61 mm (nóż
zintegrowany z ładunkiem). szt. 280
32 Jednorazowa rączka staplera
liniowego z nożem wbudowanym w
ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek + osobno
pakowany, kompatybilny
ładunek przeznaczony do tkanki
standardowej (1,5 mm
po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po
zamknięciu), posiadający sześć
rzędów
zszywek wykonanych w technologii
przestrzennej 3D o długości lini szwu
81 mm szt. 720
33 Uniwersalny ładunek do
jednorazowego staplera liniowego z
nożem posiadającego sekwencyjną
regulację
wysokości zszywek przeznaczonych
do tkanki standardowej (1,5 mm po
zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po
zamknięciu). Ładunek posiadający
sześć rzędów zszywek wykonanych
w
technologii przestrzennej 3D o
długości lini szwu 81 mm (nóż
zintegrowany z ładunkiem). szt. 1240
34 Jednorazowy stapler liniowy z
nożem o długości linii szwu 102mm
załadowany ładunkiem do tkanki
standardowej (wysokość zszywki
po zamknięciu 1,5mm) i grubej
(wysokość zszywki po zamknięciu
2,0mm). Nóż zintegrowany
ze staplerem. ( Zamawiający
każdorazowo określi rodzaj ładunku
przy składaniu
zamówienia) szt. 200
35 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z nożem o
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długości linii szwu 102mm do tkanki
standardowej
(wysokość zszywki po zamknięciu
1,5mm) i grubej (wysokość zszywki
po zamknięciu 2,0mm). Nóż
zintegrowany ze staplerem.
( Zamawiający każdorazowo określi
rodzaj ładunku przy składaniu
zamówienia) szt.
144

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 3 Nazwa : Pakiet nr 3 1)
Krótki opis:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
3 1 Automatyczna jednorazowa
klipsownica endoskopowa z
sygnalizacją trzech pozostałych
klipsów,
śr. obrotowego ramienia 5 mm,
załadowana 15 tytanowymi klipsami
średnio - dużymi (długość klipsa po
zamknięciu 8-10 mm). szt. 160
2 Automatyczna jednorazowa
klipsownica endoskopowa z
sygnalizacją trzech pozostałych
klipsów, śr.
obrotowego ramienia 12 mm, dł.
ok. 30-40 cm, załadowana ok.20
tytanowymi klipsami dużymi (długość
klipsa
po zamknięciu ok.11 mm). szt. 120
3 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy ok.,5
mm, dł.
150 mm, umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna,
Trokar umożliwiający insuflację i
desuflację. szt. 120
4 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 11
mm,
dł. 100 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 11 mm bez konieczności
stosowania
dodatkowych redukcji i umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna.Trokar
umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 480

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
3 1 Automatyczna jednorazowa
klipsownica endoskopowa z
sygnalizacją trzech pozostałych
klipsów, śr. obrotowego ramienia
5 mm, załadowana 15 tytanowymi
klipsami średnio - dużymi (długość
klipsa po zamknięciu 8-10 mm). szt.
50
2 Automatyczna jednorazowa
klipsownica endoskopowa z
sygnalizacją trzech pozostałych
klipsów, śr. obrotowego ramienia 12
mm, dł. ok. 30-40 cm, załadowana
ok.20 tytanowymi klipsami dużymi
(długość klipsa po zamknięciu ok.11
mm). szt. 50
3 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy ok.,5
mm, dł. 150 mm, umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna, Trokar
umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 60
4 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 12,9
mm, dł. 150 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 12,9 mm bez konieczności
stosowania dodatkowych redukcji
i umożliwiający wprowadzenie
kamery, wyposażony w dwie
niezależne od siebie uszczelki.
Przezierna. Trokar umożliwiający
insuflację i desuflację. szt. 100
5 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 15
mm, dł. 100 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 15 mm bez konieczności
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5 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 12,9
mm,
dł. 150 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 12,9 mm bez konieczności
stosowania
dodatkowych redukcji i umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna. Trokar
umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 280
6 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 15
mm,
dł. 100 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 15 mm bez konieczności
stosowania
dodatkowych redukcji i umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna.Trokar
umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 120
7 Jednorazowa uniwersalna kaniula
o średnicy 5 mm, dł. 100 mm
przezierna na całej długości w celu
lepszej
wizualizacji, rowkowana
(niegwintowana) ze ściętym
szczytem. Kaniula umożliwiający
insuflację i desuflację.
szt. 480
8 Jednorazowa uniwersalna kaniula
o średnicy 11 mm, dł. 100 mm
umożliwiająca wprowadzenie
instrumentów
o średnicy od 5 mm do 11 mm,
przezierna na całej długości w celu
lepszej wizualizacji, rowkowana
(niegwintowana) ze ściętym
szczytem. Kaniula umożliwiający
insuflację i desuflację. szt. 480
9 Sterylnie zapakowany zestaw,
jednorazowych instrumentów
zawierający : trokar 11/10 mm x 1
szt. +
uniwersalna kaniula 11/10 mm
x 1 szt., trokar 5mm x 1 szt. +

stosowania dodatkowych redukcji
i umożliwiający wprowadzenie
kamery, wyposażony w dwie
niezależne od siebie uszczelki.
Przezierna.Trokar umożliwiający
insuflację i desuflację. szt. 60
6 Sterylnie zapakowany zestaw,
jednorazowych instrumentów
zawierający : trokar 11/10 mm x 1
szt. + uniwersalna kaniula 11/10
mm x 1 szt., trokar 5mm x 1 szt. +
uniwersalna kaniula 5mm x 1 szt.,
igła Verressa x 1 szt., magazynek
tytanowych klipsów średnio - dużych,
rowkowanych (wewnętrznie i
zewnętrznie) x 1 szt. szt. 350
7 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej posiadający
elastyczną, czarną kaniulę. Średnica
kaniuli 7 mm, długość 80 mm. szt. 50
8 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej posiadający
elastyczną, czarną kaniulę. Średnica
kaniuli 15 mm, długość 80 mm. szt.
50
9 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej, sztywny o
średnicy 12 mm, wraz z tuleja
stabilizacyjna.Okragła końcówka
obturatora zapobiegająca
uszkodzeniom struktur
wewnętrznych. szt. 30
10 Stapler endoskopowy
przeznaczony do mocowania siatek
przepuklinowych i zbliżania tkanek.
Stapler zamyka pojedynczo zszywki
do wysokości 2,59 mm. Długość
ramienia 37,5 mm, śr. 10 mm, 20
zszywek w staplerze. szt. 15
11 Stapler endoskopowy
przeznaczony do mocowania siatek
przepuklinowych i zbliżania tkanek.
Stapler zamyka pojedynczo zszywki
z dwoma haczykowymi nóżkami,
śr. ramienia 5 mm, 25 zszywek w
staplerze. szt. 50
12 Jednorazowy Grasper
endoskopowy z mechanizmem
zamkowym. Średnica ramienia
5 mm, długość ramienia 33,2
mm, rozpiętość otwartych bransz
28,4 mm, długość bransz 17,9
mm. Dystans między palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 61 mm /
zamknięcia 39 mm szt. 20
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uniwersalna kaniula 5mm x 1 szt.,
igła Verressa x
1 szt., magazynek tytanowych
klipsów średnio - dużych,
rowkowanych (wewnętrznie i
zewnętrznie) x 1 szt. szt.
640
10 Jednorazowa uniwersalna
kaniula o średnicy 11 mm, dł. 100
mm, umożliwiająca wprowadzenie
narzędzi
od 4,7 mm do 11 mm bez
konieczności stosowania
dodatkowych redukcji, wyposażona
w dwie niezależne
od siebie uszczelki, przezierna,
rowkowana (niegwintowana) ze
ściętym szczytem i lejkowatym
otworem dla
łatwiejszego wprowadzenia narzędzi.
Kaniula umożliwiająca insuflację i
desuflację. szt. 240
11 Jednorazowa uniwersalna kaniula
o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm,
umożliwiająca wprowadzenie
narzędzi
od 4,7 mm do 12,9 mm bez
konieczności stosowania
dodatkowych redukcji, wyposażona
w dwie niezależne
od siebie uszczelki, przezierna,
rowkowana (niegwintowana) ze
ściętym szczytem i lejkowatym
otworem dla
łatwiejszego wprowadzenia narzędzi.
Kaniula umożliwiająca insuflację i
desuflację. szt. 480
12 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej posiadający
elastyczną, czarną kaniulę. Średnica
kaniuli 7
mm, długość 80 mm. szt. 80
13 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej posiadający
elastyczną, czarną kaniulę. Średnica
kaniuli
15 mm, długość 80 mm. szt. 80
14 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej, sztywny o średnicy
12 mm, wraz z tuleja
stabilizacyjna.Okragła końcówka
obturatora zapobiegająca
uszkodzeniom struktur
wewnętrznych. szt. 40

13 Jednorazowy Babcock
endoskopowy z mechanizmem
zamkowym. Średnica ramienia
5 mm, długość ramienia 33,2
mm, rozpiętość otwartych bransz
32,2 mm, długość bransz 20,6
mm. Dystans między palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 61 mm /
zamknięcia 39 mm szt. 10
14 Jednorazowy stapler
laparoskopowy z artykulacją i nożem
w staplerze, długość ramienia 34 cm,
umożliwiający wykonanie zespolenia
na długości 35mm, posiadający dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
Załadowany ładunkiem do tkanki
cienkiej (wysokość zszywki po
zamknięciu 1,0 mm) szt. 20
15 Jednorazowy stapler
laparoskopowy z artykulacją i nożem
w staplerze, długość ramienia 34 cm,
umożliwiający wykonanie zespolenia
na długości 35mm, posiadający dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
Załadowany ładunkiem do tkanki
standardowej (wysokość zamkniętej
zszywki po zamknięciu 1,5 mm) szt.
60
16 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią
z wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
45 mm. Długość ramienia 28 cm. szt.
60
17 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią
z wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm. Długość ramienia 28 cm. szt.
60
18 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią
z wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm. Długość ramienia 44 cm. szt.
10
19 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 45 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 28 cm. szt. 100
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15 Stapler endoskopowy
przeznaczony do mocowania siatek
przepuklinowych i zbliżania tkanek.
Stapler
zamyka pojedynczo zszywki do
wysokości 2,59 mm. Długość
ramienia 37,5 mm, śr. 10 mm, 20
zszywek w
staplerze. szt. 24
16 Stapler endoskopowy
przeznaczony do mocowania siatek
przepuklinowych i zbliżania tkanek.
Stapler
zamyka pojedynczo zszywki z
dwoma haczykowymi nóżkami,
śr. ramienia 5 mm, 25 zszywek w
staplerze. szt.
120
17 Jednorazowe nożyczki
endoskopowe z możliwością cięcia
monopolarnego. Średnica ramienia 5
mm,
długość ramienia 32,7 mm,
rozpiętość otwartych ostrzy 9,6 mm,
długość ostrzy 16 mm. Dystans
między palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 49 mm /
zamknięcia 40 mm szt. 80
18 Jednorazowy Grasper
endoskopowy z mechanizmem
zamkowym. Średnica ramienia 5
mm, długość
ramienia 33,2 mm, rozpiętość
otwartych bransz 28,4 mm, długość
bransz 17,9 mm. Dystans między
palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 61 mm /
zamknięcia 39 mm szt. 350
19 Jednorazowy Babcock
endoskopowy z mechanizmem
zamkowym. Średnica ramienia 5
mm, długość
ramienia 33,2 mm, rozpiętość
otwartych bransz 32,2 mm, długość
bransz 20,6 mm. Dystans między
palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 61 mm /
zamknięcia 39 mm szt. 30
20 Jednorazowy Babcock
endoskopowy z mechanizmem

20 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowaną
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 45 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 44 cm. szt. 15
21 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 60 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 28 cm. szt. 60
22 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 60 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 44 cm. szt. 60
23 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera laparoskopowego
z artykulacją, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 35
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość
zszywki 1 mm po zamknięciu). szt.
20
24 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera laparoskopowego
z artykulacją, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 35
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki standardowej
(wysokość zszywki 1,5 mm po
zamknięciu). szt. 20
25 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości
45 mm, ładowane w szczęki
staplera. Ładunki do tkanki cienkiej
( wysokość zszywki od 1 mm do
1,8mm po zamknięciu). szt. 80
26 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 45
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki grubej ( wysokość
zszywki 2 mm po zamknięciu)
przechodzące przez trokar o
średnicy 12 mm. szt. 30
27 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
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zamkowym. Średnica ramienia 10
mm, długość
ramienia 39,3 mm, rozpiętość
otwartych bransz 33 mm, długość
bransz 33,6 mm. Dystans między
palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 64 mm /
zamknięcia 52 mm szt. 64
21 Jednorazowy dysektor
endoskopowy z możliwością cięcia
monopolarnego. Średnica ramienia 5
mm, szt. 56
22 Jednorazowy stapler
laparoskopowy z artykulacją i nożem
w staplerze, długość ramienia 34 cm,
umożliwiający wykonanie zespolenia
na długości 35mm, posiadający dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
Załadowany ładunkiem do tkanki
cienkiej (wysokość zszywki po
zamknięciu 1,0 mm) szt. 80
23 Jednorazowy stapler
laparoskopowy z artykulacją i nożem
w staplerze, długość ramienia 34 cm,
umożliwiający wykonanie zespolenia
na długości 35mm, posiadający dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
Załadowany ładunkiem do tkanki
standardowej (wysokość zamkniętej
zszywki po zamknięciu 1,5 mm) szt.
160
24 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią z
wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
45 mm. Długość ramienia 28 cm. szt.
320
25 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią z
wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm. Długość ramienia 28 cm. szt.
320
26 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią z
wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm. Długość ramienia 44 cm. szt.
40

zespolenia na długości 60 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki standardowej
( wysokość zszywki od 1,0 mm do
1,8mm po zamknięciu). szt. 50
28 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na długości 60 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki grubej ( wysokość
zszywki 2 mm po zamknięciu)
przechodzące przez trokar o
średnicy 12 mm. szt. 220
29 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na długości 60 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki bardzo grubej
( wysokość zszywki przed
zamknięciem 4,4 mm i 2,3 mm po
zamknięciu) przechodzące przez
trokar o średnicy 12 mm. szt. 40
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27 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków
wykonujących zespolenie o długości
45 mm, posiadająca dwie dźwignie
zamykającą i spustową. Długość
ramienia 28 cm. szt. 240
28 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowaną
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków
wykonujących zespolenie o długości
45 mm, posiadająca dwie dźwignie
zamykającą i spustową. Długość
ramienia 44 cm. szt. 40
29 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm, posiadająca dwie dźwignie
zamykającą i spustową. Długość
ramienia 28 cm. szt. 160
30 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm, posiadająca dwie dźwignie
zamykającą i spustową. Długość
ramienia 44 cm. szt. 200
31 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera laparoskopowego
z artykulacją, umożliwiającego
wykonanie
zespolenia na długości 35 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość
zszywki 1
mm po zamknięciu). szt. 80
32 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera laparoskopowego
z artykulacją, umożliwiającego
wykonanie
zespolenia na długości 35 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki standardowej
(wysokość
zszywki 1,5 mm po zamknięciu). szt.
160
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33 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości
45 mm, ładowane w szczęki
staplera. Ładunki do tkanki cienkiej
( wysokość
zszywki 1 mm po zamknięciu). szt.
200
34 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 45
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki standardowej
( wysokość zszywki 1,5 mm po
zamknięciu). szt. 240
35 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 45
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki pośredniej
(wysokość zszywki po zamknięciu
1,8 mm). szt. 240
36 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 45
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki grubej ( wysokość
zszywki 2 mm po zamknięciu)
przechodzące przez trokar o
średnicy 12 mm. szt. 160
37 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na
długości 60 mm, ładowane w
szczęki staplera. Ładunki do tkanki
standardowej ( wysokość zszywki
1,0 mm po
zamknięciu). szt. 160
38 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na
długości 60 mm, ładowane w
szczęki staplera. Ładunki do tkanki
standardowej ( wysokość zszywki
1,5 mm po
zamknięciu). szt. 280
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39 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na
długości 60 mm, ładowane w
szczęki staplera. Ładunki do tkanki
pośredniej (wysokość zszywki po
zamknięciu
1,8 mm). szt. 400
40 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia
na długości 60 mm, ładowane w
szczęki staplera. Ładunki do tkanki
grubej ( wysokość zszywki 2 mm po
zamknięciu) przechodzące przez
trokar o średnicy 12 mm. szt. 320
41 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na
długości 60 mm, ładowane w szczęki
staplera. Ładunki do tkanki bardzo
grubej ( wysokość zszywki przed
zamknięciem 4,4 mm i 2,3 mm po
zamknięciu) przechodzące przez
trokar o średnicy 12 mm. szt. 80
42 Jednorazowy bezostrzowy trokar
zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 5 mm, dł. 100 mm.
Przezierna kaniula na całej
długości w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana) ze
ściętym
szczytem. Trokar umożliwiający
insuflację i desuflację. szt. 240
43 Jednorazowy bezostrzowy trokar
zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 10/11 mm, dł. 100
mm
umożliwiający wprowadzenie
instrumentów o średnicy od 5 mm do
11 mm. Przezierna kaniula na całej
długości
w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana)
ze ściętym szczytem. Trokar
umożliwiający insuflację i
desuflację. szt. 240
44 Jednorazowy bezostrzowy trokar
zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 12 mm, dł. 100 mm
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umożliwiający wprowadzenie
instrumentów o średnicy od 5 mm do
12 mm. Przezierna kaniula na całej
długości
w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana)
ze ściętym szczytem. Trokar
umożliwiający insuflację i
desuflację. szt. 120

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 3 Nazwa : Pakiet nr 3 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
3 1 Automatyczna jednorazowa
klipsownica endoskopowa z
sygnalizacją trzech pozostałych
klipsów,
śr. obrotowego ramienia 5 mm,
załadowana 15 tytanowymi klipsami
średnio - dużymi (długość klipsa po
zamknięciu 8-10 mm). szt. 160
2 Automatyczna jednorazowa
klipsownica endoskopowa z
sygnalizacją trzech pozostałych
klipsów, śr.
obrotowego ramienia 12 mm, dł.
ok. 30-40 cm, załadowana ok.20
tytanowymi klipsami dużymi (długość
klipsa
po zamknięciu ok.11 mm). szt. 120
3 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy ok.,5
mm, dł.
150 mm, umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna,
Trokar umożliwiający insuflację i
desuflację. szt. 120
4 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 11
mm,
dł. 100 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 11 mm bez konieczności
stosowania
dodatkowych redukcji i umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna.Trokar
umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 480

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
3 1 Automatyczna jednorazowa
klipsownica endoskopowa z
sygnalizacją trzech pozostałych
klipsów, śr. obrotowego ramienia
5 mm, załadowana 15 tytanowymi
klipsami średnio - dużymi (długość
klipsa po zamknięciu 8-10 mm). szt.
50
2 Automatyczna jednorazowa
klipsownica endoskopowa z
sygnalizacją trzech pozostałych
klipsów, śr. obrotowego ramienia 12
mm, dł. ok. 30-40 cm, załadowana
ok.20 tytanowymi klipsami dużymi
(długość klipsa po zamknięciu ok.11
mm). szt. 50
3 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy ok.,5
mm, dł. 150 mm, umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna, Trokar
umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 60
4 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 12,9
mm, dł. 150 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 12,9 mm bez konieczności
stosowania dodatkowych redukcji
i umożliwiający wprowadzenie
kamery, wyposażony w dwie
niezależne od siebie uszczelki.
Przezierna. Trokar umożliwiający
insuflację i desuflację. szt. 100
5 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 15
mm, dł. 100 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 15 mm bez konieczności
stosowania dodatkowych redukcji
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5 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 12,9
mm,
dł. 150 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 12,9 mm bez konieczności
stosowania
dodatkowych redukcji i umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna. Trokar
umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 280
6 Jednorazowy bezostrzowy trokar
optyczny zakończony dwoma
separatorami tkanki o średnicy 15
mm,
dł. 100 mm, umożliwiający
wprowadzenie narzędzi od 4,7
mm do 15 mm bez konieczności
stosowania
dodatkowych redukcji i umożliwiający
wprowadzenie kamery, wyposażony
w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna.Trokar
umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 120
7 Jednorazowa uniwersalna kaniula
o średnicy 5 mm, dł. 100 mm
przezierna na całej długości w celu
lepszej
wizualizacji, rowkowana
(niegwintowana) ze ściętym
szczytem. Kaniula umożliwiający
insuflację i desuflację.
szt. 480
8 Jednorazowa uniwersalna kaniula
o średnicy 11 mm, dł. 100 mm
umożliwiająca wprowadzenie
instrumentów
o średnicy od 5 mm do 11 mm,
przezierna na całej długości w celu
lepszej wizualizacji, rowkowana
(niegwintowana) ze ściętym
szczytem. Kaniula umożliwiający
insuflację i desuflację. szt. 480
9 Sterylnie zapakowany zestaw,
jednorazowych instrumentów
zawierający : trokar 11/10 mm x 1
szt. +
uniwersalna kaniula 11/10 mm
x 1 szt., trokar 5mm x 1 szt. +

i umożliwiający wprowadzenie
kamery, wyposażony w dwie
niezależne od siebie uszczelki.
Przezierna.Trokar umożliwiający
insuflację i desuflację. szt. 60
6 Sterylnie zapakowany zestaw,
jednorazowych instrumentów
zawierający : trokar 11/10 mm x 1
szt. + uniwersalna kaniula 11/10
mm x 1 szt., trokar 5mm x 1 szt. +
uniwersalna kaniula 5mm x 1 szt.,
igła Verressa x 1 szt., magazynek
tytanowych klipsów średnio - dużych,
rowkowanych (wewnętrznie i
zewnętrznie) x 1 szt. szt. 350
7 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej posiadający
elastyczną, czarną kaniulę. Średnica
kaniuli 7 mm, długość 80 mm. szt. 50
8 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej posiadający
elastyczną, czarną kaniulę. Średnica
kaniuli 15 mm, długość 80 mm. szt.
50
9 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej, sztywny o
średnicy 12 mm, wraz z tuleja
stabilizacyjna.Okragła końcówka
obturatora zapobiegająca
uszkodzeniom struktur
wewnętrznych. szt. 30
10 Stapler endoskopowy
przeznaczony do mocowania siatek
przepuklinowych i zbliżania tkanek.
Stapler zamyka pojedynczo zszywki
do wysokości 2,59 mm. Długość
ramienia 37,5 mm, śr. 10 mm, 20
zszywek w staplerze. szt. 15
11 Stapler endoskopowy
przeznaczony do mocowania siatek
przepuklinowych i zbliżania tkanek.
Stapler zamyka pojedynczo zszywki
z dwoma haczykowymi nóżkami,
śr. ramienia 5 mm, 25 zszywek w
staplerze. szt. 50
12 Jednorazowy Grasper
endoskopowy z mechanizmem
zamkowym. Średnica ramienia
5 mm, długość ramienia 33,2
mm, rozpiętość otwartych bransz
28,4 mm, długość bransz 17,9
mm. Dystans między palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 61 mm /
zamknięcia 39 mm szt. 20
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uniwersalna kaniula 5mm x 1 szt.,
igła Verressa x
1 szt., magazynek tytanowych
klipsów średnio - dużych,
rowkowanych (wewnętrznie i
zewnętrznie) x 1 szt. szt.
640
10 Jednorazowa uniwersalna
kaniula o średnicy 11 mm, dł. 100
mm, umożliwiająca wprowadzenie
narzędzi
od 4,7 mm do 11 mm bez
konieczności stosowania
dodatkowych redukcji, wyposażona
w dwie niezależne
od siebie uszczelki, przezierna,
rowkowana (niegwintowana) ze
ściętym szczytem i lejkowatym
otworem dla
łatwiejszego wprowadzenia narzędzi.
Kaniula umożliwiająca insuflację i
desuflację. szt. 240
11 Jednorazowa uniwersalna kaniula
o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm,
umożliwiająca wprowadzenie
narzędzi
od 4,7 mm do 12,9 mm bez
konieczności stosowania
dodatkowych redukcji, wyposażona
w dwie niezależne
od siebie uszczelki, przezierna,
rowkowana (niegwintowana) ze
ściętym szczytem i lejkowatym
otworem dla
łatwiejszego wprowadzenia narzędzi.
Kaniula umożliwiająca insuflację i
desuflację. szt. 480
12 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej posiadający
elastyczną, czarną kaniulę. Średnica
kaniuli 7
mm, długość 80 mm. szt. 80
13 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej posiadający
elastyczną, czarną kaniulę. Średnica
kaniuli
15 mm, długość 80 mm. szt. 80
14 Trokar przeznaczony do chirurgii
klatki piersiowej, sztywny o średnicy
12 mm, wraz z tuleja
stabilizacyjna.Okragła końcówka
obturatora zapobiegająca
uszkodzeniom struktur
wewnętrznych. szt. 40

13 Jednorazowy Babcock
endoskopowy z mechanizmem
zamkowym. Średnica ramienia
5 mm, długość ramienia 33,2
mm, rozpiętość otwartych bransz
32,2 mm, długość bransz 20,6
mm. Dystans między palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 61 mm /
zamknięcia 39 mm szt. 10
14 Jednorazowy stapler
laparoskopowy z artykulacją i nożem
w staplerze, długość ramienia 34 cm,
umożliwiający wykonanie zespolenia
na długości 35mm, posiadający dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
Załadowany ładunkiem do tkanki
cienkiej (wysokość zszywki po
zamknięciu 1,0 mm) szt. 20
15 Jednorazowy stapler
laparoskopowy z artykulacją i nożem
w staplerze, długość ramienia 34 cm,
umożliwiający wykonanie zespolenia
na długości 35mm, posiadający dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
Załadowany ładunkiem do tkanki
standardowej (wysokość zamkniętej
zszywki po zamknięciu 1,5 mm) szt.
60
16 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią
z wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
45 mm. Długość ramienia 28 cm. szt.
60
17 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią
z wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm. Długość ramienia 28 cm. szt.
60
18 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią
z wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm. Długość ramienia 44 cm. szt.
10
19 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 45 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 28 cm. szt. 100
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15 Stapler endoskopowy
przeznaczony do mocowania siatek
przepuklinowych i zbliżania tkanek.
Stapler
zamyka pojedynczo zszywki do
wysokości 2,59 mm. Długość
ramienia 37,5 mm, śr. 10 mm, 20
zszywek w
staplerze. szt. 24
16 Stapler endoskopowy
przeznaczony do mocowania siatek
przepuklinowych i zbliżania tkanek.
Stapler
zamyka pojedynczo zszywki z
dwoma haczykowymi nóżkami,
śr. ramienia 5 mm, 25 zszywek w
staplerze. szt.
120
17 Jednorazowe nożyczki
endoskopowe z możliwością cięcia
monopolarnego. Średnica ramienia 5
mm,
długość ramienia 32,7 mm,
rozpiętość otwartych ostrzy 9,6 mm,
długość ostrzy 16 mm. Dystans
między palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 49 mm /
zamknięcia 40 mm szt. 80
18 Jednorazowy Grasper
endoskopowy z mechanizmem
zamkowym. Średnica ramienia 5
mm, długość
ramienia 33,2 mm, rozpiętość
otwartych bransz 28,4 mm, długość
bransz 17,9 mm. Dystans między
palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 61 mm /
zamknięcia 39 mm szt. 350
19 Jednorazowy Babcock
endoskopowy z mechanizmem
zamkowym. Średnica ramienia 5
mm, długość
ramienia 33,2 mm, rozpiętość
otwartych bransz 32,2 mm, długość
bransz 20,6 mm. Dystans między
palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 61 mm /
zamknięcia 39 mm szt. 30
20 Jednorazowy Babcock
endoskopowy z mechanizmem

20 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowaną
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 45 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 44 cm. szt. 15
21 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 60 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 28 cm. szt. 60
22 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków wykonujących zespolenie
o długości 60 mm, posiadająca dwie
dźwignie zamykającą i spustową.
Długość ramienia 44 cm. szt. 60
23 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera laparoskopowego
z artykulacją, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 35
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość
zszywki 1 mm po zamknięciu). szt.
20
24 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera laparoskopowego
z artykulacją, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 35
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki standardowej
(wysokość zszywki 1,5 mm po
zamknięciu). szt. 20
25 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości
45 mm, ładowane w szczęki
staplera. Ładunki do tkanki cienkiej
( wysokość zszywki od 1 mm do
1,8mm po zamknięciu). szt. 80
26 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 45
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki grubej ( wysokość
zszywki 2 mm po zamknięciu)
przechodzące przez trokar o
średnicy 12 mm. szt. 30
27 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
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zamkowym. Średnica ramienia 10
mm, długość
ramienia 39,3 mm, rozpiętość
otwartych bransz 33 mm, długość
bransz 33,6 mm. Dystans między
palcem
wskazującym a kciukiem w
trakcie pełnego otwarcia 64 mm /
zamknięcia 52 mm szt. 64
21 Jednorazowy dysektor
endoskopowy z możliwością cięcia
monopolarnego. Średnica ramienia 5
mm, szt. 56
22 Jednorazowy stapler
laparoskopowy z artykulacją i nożem
w staplerze, długość ramienia 34 cm,
umożliwiający wykonanie zespolenia
na długości 35mm, posiadający dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
Załadowany ładunkiem do tkanki
cienkiej (wysokość zszywki po
zamknięciu 1,0 mm) szt. 80
23 Jednorazowy stapler
laparoskopowy z artykulacją i nożem
w staplerze, długość ramienia 34 cm,
umożliwiający wykonanie zespolenia
na długości 35mm, posiadający dwie
dźwignie - zamykającą i spustową.
Załadowany ładunkiem do tkanki
standardowej (wysokość zamkniętej
zszywki po zamknięciu 1,5 mm) szt.
160
24 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią z
wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
45 mm. Długość ramienia 28 cm. szt.
320
25 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią z
wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm. Długość ramienia 28 cm. szt.
320
26 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego zasilanego baterią z
wbudowana artykulacją w stapler,
przeznaczonego do ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm. Długość ramienia 44 cm. szt.
40

zespolenia na długości 60 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki standardowej
( wysokość zszywki od 1,0 mm do
1,8mm po zamknięciu). szt. 50
28 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na długości 60 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki grubej ( wysokość
zszywki 2 mm po zamknięciu)
przechodzące przez trokar o
średnicy 12 mm. szt. 220
29 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na długości 60 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki bardzo grubej
( wysokość zszywki przed
zamknięciem 4,4 mm i 2,3 mm po
zamknięciu) przechodzące przez
trokar o średnicy 12 mm. szt. 40
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27 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków
wykonujących zespolenie o długości
45 mm, posiadająca dwie dźwignie
zamykającą i spustową. Długość
ramienia 28 cm. szt. 240
28 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowaną
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków
wykonujących zespolenie o długości
45 mm, posiadająca dwie dźwignie
zamykającą i spustową. Długość
ramienia 44 cm. szt. 40
29 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm, posiadająca dwie dźwignie
zamykającą i spustową. Długość
ramienia 28 cm. szt. 160
30 Jednorazowa rękojeść staplera
endoskopowego z wbudowana
artykulacją, przeznaczonego do
ładunków
wykonujących zespolenie o długości
60 mm, posiadająca dwie dźwignie
zamykającą i spustową. Długość
ramienia 44 cm. szt. 200
31 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera laparoskopowego
z artykulacją, umożliwiającego
wykonanie
zespolenia na długości 35 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość
zszywki 1
mm po zamknięciu). szt. 80
32 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera laparoskopowego
z artykulacją, umożliwiającego
wykonanie
zespolenia na długości 35 mm,
ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki standardowej
(wysokość
zszywki 1,5 mm po zamknięciu). szt.
160
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33 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości
45 mm, ładowane w szczęki
staplera. Ładunki do tkanki cienkiej
( wysokość
zszywki 1 mm po zamknięciu). szt.
200
34 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 45
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki standardowej
( wysokość zszywki 1,5 mm po
zamknięciu). szt. 240
35 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 45
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki pośredniej
(wysokość zszywki po zamknięciu
1,8 mm). szt. 240
36 Jednorazowe ładunki liniowe do
staplera endoskopowego prostego
lub artykulacyjnego, umożliwiającego
wykonanie zespolenia na długości 45
mm, ładowane w szczęki staplera.
Ładunki do tkanki grubej ( wysokość
zszywki 2 mm po zamknięciu)
przechodzące przez trokar o
średnicy 12 mm. szt. 160
37 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na
długości 60 mm, ładowane w
szczęki staplera. Ładunki do tkanki
standardowej ( wysokość zszywki
1,0 mm po
zamknięciu). szt. 160
38 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na
długości 60 mm, ładowane w
szczęki staplera. Ładunki do tkanki
standardowej ( wysokość zszywki
1,5 mm po
zamknięciu). szt. 280
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39 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na
długości 60 mm, ładowane w
szczęki staplera. Ładunki do tkanki
pośredniej (wysokość zszywki po
zamknięciu
1,8 mm). szt. 400
40 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia
na długości 60 mm, ładowane w
szczęki staplera. Ładunki do tkanki
grubej ( wysokość zszywki 2 mm po
zamknięciu) przechodzące przez
trokar o średnicy 12 mm. szt. 320
41 Jednorazowe ładunki liniowe
do staplera endoskopowego,
umożliwiającego wykonanie
zespolenia na
długości 60 mm, ładowane w szczęki
staplera. Ładunki do tkanki bardzo
grubej ( wysokość zszywki przed
zamknięciem 4,4 mm i 2,3 mm po
zamknięciu) przechodzące przez
trokar o średnicy 12 mm. szt. 80
42 Jednorazowy bezostrzowy trokar
zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 5 mm, dł. 100 mm.
Przezierna kaniula na całej
długości w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana) ze
ściętym
szczytem. Trokar umożliwiający
insuflację i desuflację. szt. 240
43 Jednorazowy bezostrzowy trokar
zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 10/11 mm, dł. 100
mm
umożliwiający wprowadzenie
instrumentów o średnicy od 5 mm do
11 mm. Przezierna kaniula na całej
długości
w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana)
ze ściętym szczytem. Trokar
umożliwiający insuflację i
desuflację. szt. 240
44 Jednorazowy bezostrzowy trokar
zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 12 mm, dł. 100 mm
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umożliwiający wprowadzenie
instrumentów o średnicy od 5 mm do
12 mm. Przezierna kaniula na całej
długości
w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana)
ze ściętym szczytem. Trokar
umożliwiający insuflację i
desuflację. szt. 120

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 4 Nazwa : Pakiet nr 4 1)
Krótki opis:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
4 1 Opaska żołądkowa,
niskociśnieniowa z tytanowym
portem i jednorazowym aplikatorem
portu. Co najmniej 6
igieł do kalibracji. szt 12
2 Jednorazowy manipulator/
preparator do zakładania opasek
żołądkowych z ruchomym końcem.
szt 12

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
4 1 Opaska żołądkowa,
niskociśnieniowa z tytanowym
portem i jednorazowym aplikatorem
portu. Co najmniej 6 igieł do
kalibracji. szt 8
2 Jednorazowy manipulator/
preparator do zakładania opasek
żołądkowych z ruchomym końcem.
szt 8

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 4 Nazwa : Pakiet nr 4 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
4 1 Opaska żołądkowa,
niskociśnieniowa z tytanowym
portem i jednorazowym aplikatorem
portu. Co najmniej 6
igieł do kalibracji. szt 12
2 Jednorazowy manipulator/
preparator do zakładania opasek
żołądkowych z ruchomym końcem.
szt 12

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
4 1 Opaska żołądkowa,
niskociśnieniowa z tytanowym
portem i jednorazowym aplikatorem
portu. Co najmniej 6 igieł do
kalibracji. szt 8
2 Jednorazowy manipulator/
preparator do zakładania opasek
żołądkowych z ruchomym końcem.
szt 8

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 5 Nazwa : Pakiet nr 5 1)
Krótki opis:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
5 1 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6
rzędów tytanowych zszywek (3 +
3), o długości linii szwów 30mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujące do
jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 24
2 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
5 1 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 30mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) szt 18
2 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadające
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tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, o
wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujące do
jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 48
3 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadający możliwość zginania w
obie strony o
45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,00mm; 2,5mm;
3,0mm, przeznaczony do tkanki
naczyniowośredniej,
pasujący do jednej uniwesalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków szt 470
4 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadający możliwość zginania w
obie strony o
45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,0mm; 3,5mm;
4,0mm, przeznaczony do tkanki
średnio-grubej,
pasujący do jednej uniwesalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków szt 446
5 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, o
wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujące do
jednej uniwersalnej

artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) szt 24
3 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadający
możliwość zginania w obie strony
o 45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,00mm; 2,5mm;
3,0mm, przeznaczony do tkanki
naczyniowo-średniej, pasujący do
jednej uniwesalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 96
4 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadający
możliwość zginania w obie strony
o 45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,0mm; 3,5mm;
4,0mm, przeznaczony do tkanki
średnio-grubej, pasujący do jednej
uniwesalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 88
5 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) szt 18
6 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, z wchłanialną
błoną wzmacniającą linię zszywek,



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

49 / 136

rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 48
6 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, o
wysokości zszywek przed
zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, z wchłanialną
błoną wzmacniającą
linię zszywek, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 48
7 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 60mm,
posiadający możliwość zginania w
obie strony o 45°,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm; 2,5mm;
3,0mm, przeznaczony do tkanki
naczyniowo-średniej,
pasujący do jednej uniwesalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków szt 500
8 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 60mm,
posiadający możliwość zginania w
obie strony o
45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,0mm; 3,5mm;
4,0mm, przeznaczony do tkanki
średnio-grubej,
pasujący do jednej uniwesalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków szt 560
9 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów

pasujące do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 18
7 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 60mm, posiadający
możliwość zginania w obie strony
o 45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm; 2,5mm;
3,0mm, przeznaczony do tkanki
naczyniowo-średniej, pasujący do
jednej uniwesalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt
132
8 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 60mm, posiadający
możliwość zginania w obie strony
o 45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,0mm; 3,5mm;
4,0mm, przeznaczony do tkanki
średnio-grubej, pasujący do jednej
uniwesalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 132
9 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 60mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) szt 36
10 Ładunki jednorazowego użytku
do endostaplera zamykająco-
tnącego, o kształcie radialnym, z
nożem w magazynku, z 6 rzędami
tytanowych zszywek o 3 różnych
wysokościach, o dł. linii szwów
60mm, przeznaczone do zamykania
tkanki średnio-grubej, pasujące do
uniwesalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków. szt 24
11 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
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tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 60mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, o
wysokości zszywek przed
zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujące do
jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 160
10 Ładunki jednorazowego użytku do
endostaplera zamykająco-tnącego, o
kształcie radialnym, z nożem w
magazynku, z 6 rzędami
tytanowych zszywek o 3 różnych
wysokościach, o dł. linii szwów
60mm, przeznaczone
do zamykania tkanki średnio-grubej,
pasujące do uniwesalnej rękojeści
dla wszystkich rodzajów ładunków.
szt 48
11 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek o 3 różnych
wysokościach (3 + 3), o długości
linii szwów 30mm, posiadające
artykulację
45° w dwie strony, przeznaczone
do tkanki naczyniowo-średniej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem
2,0-2,5-3,0mm, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) (1 op. = 6 szt.) szt 96
12 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6
rzędów tytanowych zszywek o 3
różnych wysokościach (3 + 3),
o długości linii szwów 30mm,
posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
przeznaczone do tkanki średnio-
grubej, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
3,0-3,5-4,0mm, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) (1 op. = 6 szt.) szt 190

zszywek o 3 różnych wysokościach
(3 + 3), o długości linii szwów 30mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, przeznaczone do tkanki
naczyniowo-średniej, o wysokości
zszywek przed zamknięciem
2,0-2,5-3,0mm, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 48
12 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek o 3 różnych wysokościach
(3 + 3), o długości linii szwów
30mm, posiadające artykulację 45°
w dwie strony, przeznaczone do
tkanki średnio-grubej, o wysokości
zszywek przed zamknięciem
3,0-3,5-4,0mm, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 96
13 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek(3 + 3), o długości linii
szwów 30mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm,
pasujące do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 84
14 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek(3 + 3), o długości linii
szwów 45mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm,
pasujące do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 84
15 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
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13 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6
rzędów tytanowych zszywek(3 +
3), o długości linii szwów 30mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm,
pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) (1 op. = 6
szt.)
szt 144
14 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6
rzędów tytanowych zszywek(3 +
3), o długości linii szwów 45mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm,
pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) (1 op. = 6
szt.)
szt 144
15 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów 60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,5mm, a po
zamknięciu 1,0mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 24

możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,5mm, a po
zamknięciu 1,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 12

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 5 Nazwa : Pakiet nr 5 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
5 1 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
5 1 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
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rzędów tytanowych zszywek (3 +
3), o długości linii szwów 30mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujące do
jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 24
2 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, o
wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujące do
jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 48
3 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadający możliwość zginania w
obie strony o
45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,00mm; 2,5mm;
3,0mm, przeznaczony do tkanki
naczyniowośredniej,
pasujący do jednej uniwesalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków szt 470
4 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadający możliwość zginania w
obie strony o
45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,0mm; 3,5mm;
4,0mm, przeznaczony do tkanki
średnio-grubej,

zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 30mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) szt 18
2 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) szt 24
3 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadający
możliwość zginania w obie strony
o 45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,00mm; 2,5mm;
3,0mm, przeznaczony do tkanki
naczyniowo-średniej, pasujący do
jednej uniwesalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 96
4 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadający
możliwość zginania w obie strony
o 45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,0mm; 3,5mm;
4,0mm, przeznaczony do tkanki
średnio-grubej, pasujący do jednej
uniwesalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 88
5 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujące do
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pasujący do jednej uniwesalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków szt 446
5 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, o
wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujące do
jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 48
6 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 45mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, o
wysokości zszywek przed
zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, z wchłanialną
błoną wzmacniającą
linię zszywek, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 48
7 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 60mm,
posiadający możliwość zginania w
obie strony o 45°,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm; 2,5mm;
3,0mm, przeznaczony do tkanki
naczyniowo-średniej,
pasujący do jednej uniwesalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków szt 500
8 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów

jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) szt 18
6 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 45mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, z wchłanialną
błoną wzmacniającą linię zszywek,
pasujące do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 18
7 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 60mm, posiadający
możliwość zginania w obie strony
o 45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0mm; 2,5mm;
3,0mm, przeznaczony do tkanki
naczyniowo-średniej, pasujący do
jednej uniwesalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt
132
8 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący, z nożem w ładunku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 60mm, posiadający
możliwość zginania w obie strony
o 45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,0mm; 3,5mm;
4,0mm, przeznaczony do tkanki
średnio-grubej, pasujący do jednej
uniwesalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 132
9 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), o długości
linii szwów 60mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
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tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 60mm,
posiadający możliwość zginania w
obie strony o
45°, o wysokości zszywek przed
zamknięciem 3,0mm; 3,5mm;
4,0mm, przeznaczony do tkanki
średnio-grubej,
pasujący do jednej uniwesalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków szt 560
9 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
o długości linii szwów 60mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, o
wysokości zszywek przed
zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujące do
jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 160
10 Ładunki jednorazowego użytku do
endostaplera zamykająco-tnącego, o
kształcie radialnym, z nożem w
magazynku, z 6 rzędami
tytanowych zszywek o 3 różnych
wysokościach, o dł. linii szwów
60mm, przeznaczone
do zamykania tkanki średnio-grubej,
pasujące do uniwesalnej rękojeści
dla wszystkich rodzajów ładunków.
szt 48
11 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów
tytanowych zszywek o 3 różnych
wysokościach (3 + 3), o długości
linii szwów 30mm, posiadające
artykulację
45° w dwie strony, przeznaczone
do tkanki naczyniowo-średniej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem
2,0-2,5-3,0mm, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) (1 op. = 6 szt.) szt 96

wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) szt 36
10 Ładunki jednorazowego użytku
do endostaplera zamykająco-
tnącego, o kształcie radialnym, z
nożem w magazynku, z 6 rzędami
tytanowych zszywek o 3 różnych
wysokościach, o dł. linii szwów
60mm, przeznaczone do zamykania
tkanki średnio-grubej, pasujące do
uniwesalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków. szt 24
11 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek o 3 różnych wysokościach
(3 + 3), o długości linii szwów 30mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony, przeznaczone do tkanki
naczyniowo-średniej, o wysokości
zszywek przed zamknięciem
2,0-2,5-3,0mm, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 48
12 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek o 3 różnych wysokościach
(3 + 3), o długości linii szwów
30mm, posiadające artykulację 45°
w dwie strony, przeznaczone do
tkanki średnio-grubej, o wysokości
zszywek przed zamknięciem
3,0-3,5-4,0mm, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 96
13 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek(3 + 3), o długości linii
szwów 30mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm,
pasujące do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 84
14 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
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12 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6
rzędów tytanowych zszywek o 3
różnych wysokościach (3 + 3),
o długości linii szwów 30mm,
posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
przeznaczone do tkanki średnio-
grubej, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
3,0-3,5-4,0mm, pasujące do jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków (do rękojeści w 3
długościach) (1 op. = 6 szt.) szt 190
13 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6
rzędów tytanowych zszywek(3 +
3), o długości linii szwów 30mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm,
pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) (1 op. = 6
szt.)
szt 144
14 Ładunki do staplerów
laparoskopowych zamykająco-
tnące z nożem w magazynku,
umieszczające 6
rzędów tytanowych zszywek(3 +
3), o długości linii szwów 45mm,
posiadające artykulację 45° w dwie
strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm,
pasujące do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków (do
rękojeści w 3 długościach) (1 op. = 6
szt.)
szt 144
15 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6

umieszczające 6 rzędów tytanowych
zszywek(3 + 3), o długości linii
szwów 45mm, posiadające
artykulację 45° w dwie strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej,
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm,
pasujące do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków (do rękojeści w 3
długościach) szt 84
15 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,5mm, a po
zamknięciu 1,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 12
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rzędów tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów 60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,5mm, a po
zamknięciu 1,0mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 6 Nazwa : Pakiet nr 6 1)
Krótki opis:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
6 1 Stapler okrężny jednorazowy
o średnicy 21 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone
zespolenie, w
zależności od zapotrzebowania
mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi do
tkanki grubej
i normalnej (np. o wysokości 4,8 mm
lub 3,5 mm przed zamknięciem) szt
60
2 Stapler okrężny jednorazowy o
średnicy 25 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, w
zależności
od zapotrzebowania mozliwość
zamówienia staplera ze zszywkami
przeznaczonymi do tkanki grubej i
normalnej (np. o wysokości 4,8 mm
lub 3,5 mm przed zamknięciem) szt
200
3 Stapler okrężny jednorazowy o
średnicy 28 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, w
zależności
od zapotrzebowania mozliwość
zamówienia staplera ze zszywkami
przeznaczonymi do tkanki grubej i
normalnej (np. o wysokości 4,8 mm
lub 3,5 mm przed zamknięciem) szt
84

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
6 1 Stapler okrężny jednorazowy
o średnicy 31 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po
oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone
zespolenie, zszywki do tkanki
grubej o wysokości 4,8 mm przed
zamknięciem szt 48
2 Stapler okrężny jednorazowy
laparoskopowy do zabiegów
bariatrycznych o średnicy 21mm
lub 25 mm (w zależności od
zapotrzebowania Zamawiającego),
z trzonem o długości 35cm,
zakrzywiony, z łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, zszywki
wykonane z drutu o przekroju
kwadratowym gwarantujące
prawidłowe formowanie zszywek
o wysokości 4,8mm przed
zamknięciem; w zestawie z
wstępnie złamanym kowadełkiem
umieszczonym na sondzie
żołądkowej o dł. ok. 100cm szt 12
3 Stapler jednorazowy zamykający,
z obrotową rękojeścią i wyginającą
się główką, o dł. linii szwów 30
i 55 mm (Zamawiający określi
szerokość staplera przy składaniu
zamówienia) i wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8 mm z
automatyczną regulacją docisku
zszywek szt 42
4 Stapler jednorazowy zamykający,
z obrotową rękojeścią i wyginającą
się główką, o dł. linii szwów 30
i 55 mm (Zamawiający określi
szerokość staplera przy składaniu
zamówienia) i wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5 mm z
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4 Stapler okrężny jednorazowy o
średnicy 31 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, zszywki
do
tkanki grubej o wysokości 4,8 mm
przed zamknięciem szt 66
5 Stapler okrężny jednorazowy o
średnicy 33 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, zszywki
do
tkanki grubej o wysokości 4,8 mm
przed zamknięciem szt 42
6 Stapler okrężny jednorazowy
laparoskopowy, o średnicy 25
mm, z trzonem o długości 35cm,
zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po
oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera
przez nowo utworzone zespolenie,
w zależności od zapotrzebowania
mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi
do tkanki grubej i normalnej (np. o
wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed
zamknięciem) szt 12
7 Stapler okrężny jednorazowy
laparoskopowy, o średnicy 28
mm, z trzonem o długości 35cm,
zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po
oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera
przez nowo utworzone zespolenie,
w zależności od zapotrzebowania
mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi
do tkanki grubej i normalnej (np. o
wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed
zamknięciem) szt 12
8 Stapler okrężny jednorazowy
laparoskopowy do zabiegów
bariatrycznych o średnicy 21mm lub
25 mm

automatyczną regulacją docisku
zszywek szt 15
5 Uniwersalny jednorazowy stapler
laparoskopowy do ładunków
staplerów jednorazowych
laparoskopowych, wspólna rękojeść
dla ładunków prostych i z artykulacją,
z możliwością ponownego ładowania
do 25 razy, o średnicy trzonu
12mm, z możliwością rotacji o
360° - dostępny w 3 długościach
- określonych każdorazowo przez
Zamawiającego (standard- do
chirurgii otwartej; laparoskopowy
oraz do chirurgii bariatrycznej). szt
360
6 Uniweralny stapler laparoskopowy
wielorazowego użytku, nadający
się do sterylizacji w autoklawie
parowym, przeznaczony do
współpracy z ładunkami prostymi
i z artykulacją o długości 30mm,
45mm i 60mm, obsługujący za
pomocą mikroprocesora i silniczków
wszystkie funkcje staplera -
zamykanie i otwieranie ładunku,
zginanie ładunków z artykulacją,
rotacja wokół własnej osi, odpalanie
ładunku. Stapler przeznaczony do 50
procedur i max. 300 strzałów. szt 1



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

58 / 136

(w zależności od zapotrzebowania
Zamawiającego), z trzonem o
długości 35cm, zakrzywiony, z
łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, zszywki
wykonane z drutu o przekroju
kwadratowym gwarantujące
prawidłowe
formowanie zszywek o wysokości
4,8mm przed zamknięciem; w
zestawie z wstępnie złamanym
kowadełkiem
umieszczonym na sondzie
żołądkowej o dł. ok. 100cm szt 18
9 Stapler jednorazowy zamykający, z
obrotową rękojeścią i wyginającą się
główką, o dł. linii szwów 30 i 55 mm
(Zamawiający określi szerokość
staplera przy składaniu zamówienia)
i wysokości zszywek przed
zamknięciem
4,8 mm z automatyczną regulacją
docisku zszywek szt 60
10 Stapler jednorazowy zamykający,
z obrotową rękojeścią i wyginającą
się główką, o dł. linii szwów 30 i 55
mm
(Zamawiający określi szerokość
staplera przy składaniu zamówienia)
i wysokości zszywek przed
zamknięciem
3,5 mm z automatyczną regulacją
docisku zszywek szt 30
11 Uniwersalny jednorazowy
stapler laparoskopowy do
ładunków staplerów jednorazowych
laparoskopowych,
wspólna rękojeść dla ładunków
prostych i z artykulacją, z
możliwością ponownego ładowania
do 25 razy, o
średnicy trzonu 12mm, z
możliwością rotacji o 360° - dostępny
w 3 długościach - określonych
każdorazowo
przez Zamawiającego (standard-
do chirurgii otwartej; laparoskopowy
oraz do chirurgii bariatrycznej). szt
800
12 Uniweralny stapler
laparoskopowy wielorazowego
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użytku, nadający się do sterylizacji w
autoklawie
parowym, przeznaczony do
współpracy z ładunkami prostymi i z
artykulacją o długości 30mm, 45mm
i 60mm,
obsługujący za pomocą
mikroprocesora i silniczków
wszystkie funkcje staplera -
zamykanie i otwieranie
ładunku, zginanie ładunków z
artykulacją, rotacja wokół własnej
osi, odpalanie ładunku. Stapler
przeznaczony
do 50 procedur i max. 300 strzałów.
szt 1

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 6 Nazwa : Pakiet nr 6 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
6 1 Stapler okrężny jednorazowy
o średnicy 21 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone
zespolenie, w
zależności od zapotrzebowania
mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi do
tkanki grubej
i normalnej (np. o wysokości 4,8 mm
lub 3,5 mm przed zamknięciem) szt
60
2 Stapler okrężny jednorazowy o
średnicy 25 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, w
zależności
od zapotrzebowania mozliwość
zamówienia staplera ze zszywkami
przeznaczonymi do tkanki grubej i
normalnej (np. o wysokości 4,8 mm
lub 3,5 mm przed zamknięciem) szt
200
3 Stapler okrężny jednorazowy o
średnicy 28 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
6 1 Stapler okrężny jednorazowy
o średnicy 31 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po
oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone
zespolenie, zszywki do tkanki
grubej o wysokości 4,8 mm przed
zamknięciem szt 48
2 Stapler okrężny jednorazowy
laparoskopowy do zabiegów
bariatrycznych o średnicy 21mm
lub 25 mm (w zależności od
zapotrzebowania Zamawiającego),
z trzonem o długości 35cm,
zakrzywiony, z łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, zszywki
wykonane z drutu o przekroju
kwadratowym gwarantujące
prawidłowe formowanie zszywek
o wysokości 4,8mm przed
zamknięciem; w zestawie z
wstępnie złamanym kowadełkiem
umieszczonym na sondzie
żołądkowej o dł. ok. 100cm szt 12
3 Stapler jednorazowy zamykający,
z obrotową rękojeścią i wyginającą
się główką, o dł. linii szwów 30
i 55 mm (Zamawiający określi
szerokość staplera przy składaniu
zamówienia) i wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8 mm z
automatyczną regulacją docisku
zszywek szt 42
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nowo utworzone zespolenie, w
zależności
od zapotrzebowania mozliwość
zamówienia staplera ze zszywkami
przeznaczonymi do tkanki grubej i
normalnej (np. o wysokości 4,8 mm
lub 3,5 mm przed zamknięciem) szt
84
4 Stapler okrężny jednorazowy o
średnicy 31 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, zszywki
do
tkanki grubej o wysokości 4,8 mm
przed zamknięciem szt 66
5 Stapler okrężny jednorazowy o
średnicy 33 mm, zakrzywiony, z
łamanym kowadełkiem po oddaniu
strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, zszywki
do
tkanki grubej o wysokości 4,8 mm
przed zamknięciem szt 42
6 Stapler okrężny jednorazowy
laparoskopowy, o średnicy 25
mm, z trzonem o długości 35cm,
zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po
oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera
przez nowo utworzone zespolenie,
w zależności od zapotrzebowania
mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi
do tkanki grubej i normalnej (np. o
wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed
zamknięciem) szt 12
7 Stapler okrężny jednorazowy
laparoskopowy, o średnicy 28
mm, z trzonem o długości 35cm,
zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po
oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera
przez nowo utworzone zespolenie,
w zależności od zapotrzebowania
mozliwość zamówienia staplera

4 Stapler jednorazowy zamykający,
z obrotową rękojeścią i wyginającą
się główką, o dł. linii szwów 30
i 55 mm (Zamawiający określi
szerokość staplera przy składaniu
zamówienia) i wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5 mm z
automatyczną regulacją docisku
zszywek szt 15
5 Uniwersalny jednorazowy stapler
laparoskopowy do ładunków
staplerów jednorazowych
laparoskopowych, wspólna rękojeść
dla ładunków prostych i z artykulacją,
z możliwością ponownego ładowania
do 25 razy, o średnicy trzonu
12mm, z możliwością rotacji o
360° - dostępny w 3 długościach
- określonych każdorazowo przez
Zamawiającego (standard- do
chirurgii otwartej; laparoskopowy
oraz do chirurgii bariatrycznej). szt
360
6 Uniweralny stapler laparoskopowy
wielorazowego użytku, nadający
się do sterylizacji w autoklawie
parowym, przeznaczony do
współpracy z ładunkami prostymi
i z artykulacją o długości 30mm,
45mm i 60mm, obsługujący za
pomocą mikroprocesora i silniczków
wszystkie funkcje staplera -
zamykanie i otwieranie ładunku,
zginanie ładunków z artykulacją,
rotacja wokół własnej osi, odpalanie
ładunku. Stapler przeznaczony do 50
procedur i max. 300 strzałów. szt 1



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

61 / 136

ze zszywkami przeznaczonymi
do tkanki grubej i normalnej (np. o
wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed
zamknięciem) szt 12
8 Stapler okrężny jednorazowy
laparoskopowy do zabiegów
bariatrycznych o średnicy 21mm lub
25 mm
(w zależności od zapotrzebowania
Zamawiającego), z trzonem o
długości 35cm, zakrzywiony, z
łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału
dla zwiększonego bezpieczeństwa
podczas wyciągania staplera przez
nowo utworzone zespolenie, zszywki
wykonane z drutu o przekroju
kwadratowym gwarantujące
prawidłowe
formowanie zszywek o wysokości
4,8mm przed zamknięciem; w
zestawie z wstępnie złamanym
kowadełkiem
umieszczonym na sondzie
żołądkowej o dł. ok. 100cm szt 18
9 Stapler jednorazowy zamykający, z
obrotową rękojeścią i wyginającą się
główką, o dł. linii szwów 30 i 55 mm
(Zamawiający określi szerokość
staplera przy składaniu zamówienia)
i wysokości zszywek przed
zamknięciem
4,8 mm z automatyczną regulacją
docisku zszywek szt 60
10 Stapler jednorazowy zamykający,
z obrotową rękojeścią i wyginającą
się główką, o dł. linii szwów 30 i 55
mm
(Zamawiający określi szerokość
staplera przy składaniu zamówienia)
i wysokości zszywek przed
zamknięciem
3,5 mm z automatyczną regulacją
docisku zszywek szt 30
11 Uniwersalny jednorazowy
stapler laparoskopowy do
ładunków staplerów jednorazowych
laparoskopowych,
wspólna rękojeść dla ładunków
prostych i z artykulacją, z
możliwością ponownego ładowania
do 25 razy, o
średnicy trzonu 12mm, z
możliwością rotacji o 360° - dostępny
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w 3 długościach - określonych
każdorazowo
przez Zamawiającego (standard-
do chirurgii otwartej; laparoskopowy
oraz do chirurgii bariatrycznej). szt
800
12 Uniweralny stapler
laparoskopowy wielorazowego
użytku, nadający się do sterylizacji w
autoklawie
parowym, przeznaczony do
współpracy z ładunkami prostymi i z
artykulacją o długości 30mm, 45mm
i 60mm,
obsługujący za pomocą
mikroprocesora i silniczków
wszystkie funkcje staplera -
zamykanie i otwieranie
ładunku, zginanie ładunków z
artykulacją, rotacja wokół własnej
osi, odpalanie ładunku. Stapler
przeznaczony
do 50 procedur i max. 300 strzałów.
szt 1

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 7 Nazwa : Pakiet nr 7 1)
Krótki opis:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
7 1 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o
średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów
laparoskopowych, o długości
trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm,
aktywacja za pomocą włącznika
nożnego lub
ręcznego, współpracujące
z generatorem LigaSure lub
ForceTriad. szt 159
2 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o
średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów
laparoskopowych, o długości trzonu
37cm, średnica trzonu 10mm,
szczęki proste, zakres obrotu trzonu

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
7 1 Jednorazowy stapler ładowalny
typu DST Series o długości linii szwu
90mm szt 60
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359°, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
LigaSure oraz
ForceTriad. szt 159
3 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, z wbudowanym
nożem zapewniającym funkcję
cięcia, przeznaczone do
precyzyjnych
zabiegów na otwarto, o długości
około 19cm, szczęki wygięte,
aktywacja za pomocą włącznika
nożnego lub
ręcznego, współpracujące z
generatorem ForceTriad. szt 420
4 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, przeznaczone do
precyzyjnych zabiegów na otwarto,
o długości 16,5cm, szczęki wygięte
pod
kątem 15°, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego, współpracujące
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad.
szt 240
5 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, z wbudowanym
nożem zapewniającym funkcję
cięcia, przeznaczone do zabiegów
na
otwarto, o długości trzonu 20cm,
średnica trzonu 5mm, aktywacja
za pomocą włącznika nożnego lub
ręcznego,
współpracujące z generatorem
LigaSure lub ForceTriad. szt 48
6 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, z wbudowanym
nożem zapewniającym funkcję
cięcia, przeznaczone do zabiegów
na
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otwarto, o długości trzonu ok.
18cm, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z
generatorem ForceTriad. szt 240
7 Jednorazowa elektroda
(końcówka) do zabiegów otwartych
do preparowania tkanek i zamykania
naczyń
krwionośnych i limfatycznych o śr. do
7mm włącznie; o długości trzonu ok.
20cm, średnica trzonu 10 mm,
szczęki proste szt 320
8 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, z możliwością
aktywowania wbudowanego trybu
monopolarnego typu "Valleylab", z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów laparoskopowych, o
długości
trzonu 44cm, średnica trzonu 5mm,
obustronnie wygięte szczęki, zakres
obrotu trzonu 340°, aktywacja za
pomocą włącznika nożnego
(dostępna jedynie dla systemu
zamykania naczyń) lub ręcznego,
współpracujące z
generatorem ForceTriad. szt 20
9 Jednorazowa elektroda do
generatora Force Triad posiadająca
standardowe tryby pracy
monopolarnej w
postaci cięcia i koagulacji oraz
dodatkowo tryb pracy typu
"Valleylab", każda elektroda posiada
3 przyciski oraz
dodatkowo suwak do sterowania
nastawieniami mocy bezpośrednio z
pola jałowego. szt 38
10 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 18cm,
szczęki wygięte po kątem 30°,
przeznaczona do stapiania
tkanek oraz zamykania naczyń
krwionośnych i
limfatycznych o średnicy do 7mm
włącznie, aktywacja jedynie za
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pomocą włącznika nożnego,
współpracująca z
generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 38
11 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 27cm,
szczęki wygięte po kątem 60°,
przeznaczona do stapiania
tkanek oraz zamykania naczyń
krwionośnych i
limfatycznych o średnicy do 7mm
włącznie, aktywacja jedynie za
pomocą włącznika nożnego,
współpracująca z
generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 38
12 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 23cm,
szczęki wygięte po kątem 30°,
przeznaczona do stapiania
tkanek oraz zamykania naczyń
krwionośnych i
limfatycznych o średnicy do
7mm włącznie, aktywacja
włącznikiem ręcznym lub nożnym,
współpracująca z
generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 38
13 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 28cm,
szczęki wygięte po kątem 30°,
przeznaczona do stapiania
tkanek oraz zamykania naczyń
krwionośnych i
limfatycznych o średnicy do
7mm włącznie, aktywacja
włącznikiem ręcznym lub nożnym,
współpracująca z
generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 20
14 Wielorazowa klema o długości
18cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy z
odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych i
limfatycznych,
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współpracującą z generatorem
LigaSure oraz ForceTriad szt. 2
15 Wielorazowa klema o długości
27cm, szczęki wygięte pod kątem
60°, przeznaczona do współpracy z
odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych i
limfatycznych,
współpracującą z generatorem
LigaSure oraz ForceTriad szt. 2
16 Wielorazowa klema o długości
23cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy z
odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych i
limfatycznych,
współpracującą z generatorem
LigaSure oraz ForceTriad szt. 2
17 Wielorazowa klema o długości
28cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy z
odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych i
limfatycznych,
współpracującą z generatorem
LigaSure oraz ForceTriad szt. 2

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 7 Nazwa : Pakiet nr 7 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
7 1 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o
średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów
laparoskopowych, o długości
trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm,
aktywacja za pomocą włącznika
nożnego lub
ręcznego, współpracujące
z generatorem LigaSure lub
ForceTriad. szt 159
2 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o
średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
7 1 Jednorazowy stapler ładowalny
typu DST Series o długości linii szwu
90mm szt 60
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funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów
laparoskopowych, o długości trzonu
37cm, średnica trzonu 10mm,
szczęki proste, zakres obrotu trzonu
359°, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
LigaSure oraz
ForceTriad. szt 159
3 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, z wbudowanym
nożem zapewniającym funkcję
cięcia, przeznaczone do
precyzyjnych
zabiegów na otwarto, o długości
około 19cm, szczęki wygięte,
aktywacja za pomocą włącznika
nożnego lub
ręcznego, współpracujące z
generatorem ForceTriad. szt 420
4 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, przeznaczone do
precyzyjnych zabiegów na otwarto,
o długości 16,5cm, szczęki wygięte
pod
kątem 15°, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego, współpracujące
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad.
szt 240
5 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, z wbudowanym
nożem zapewniającym funkcję
cięcia, przeznaczone do zabiegów
na
otwarto, o długości trzonu 20cm,
średnica trzonu 5mm, aktywacja
za pomocą włącznika nożnego lub
ręcznego,
współpracujące z generatorem
LigaSure lub ForceTriad. szt 48
6 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
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naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, z wbudowanym
nożem zapewniającym funkcję
cięcia, przeznaczone do zabiegów
na
otwarto, o długości trzonu ok.
18cm, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z
generatorem ForceTriad. szt 240
7 Jednorazowa elektroda
(końcówka) do zabiegów otwartych
do preparowania tkanek i zamykania
naczyń
krwionośnych i limfatycznych o śr. do
7mm włącznie; o długości trzonu ok.
20cm, średnica trzonu 10 mm,
szczęki proste szt 320
8 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy
do 7mm włącznie, z możliwością
aktywowania wbudowanego trybu
monopolarnego typu "Valleylab", z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów laparoskopowych, o
długości
trzonu 44cm, średnica trzonu 5mm,
obustronnie wygięte szczęki, zakres
obrotu trzonu 340°, aktywacja za
pomocą włącznika nożnego
(dostępna jedynie dla systemu
zamykania naczyń) lub ręcznego,
współpracujące z
generatorem ForceTriad. szt 20
9 Jednorazowa elektroda do
generatora Force Triad posiadająca
standardowe tryby pracy
monopolarnej w
postaci cięcia i koagulacji oraz
dodatkowo tryb pracy typu
"Valleylab", każda elektroda posiada
3 przyciski oraz
dodatkowo suwak do sterowania
nastawieniami mocy bezpośrednio z
pola jałowego. szt 38
10 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 18cm,
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szczęki wygięte po kątem 30°,
przeznaczona do stapiania
tkanek oraz zamykania naczyń
krwionośnych i
limfatycznych o średnicy do 7mm
włącznie, aktywacja jedynie za
pomocą włącznika nożnego,
współpracująca z
generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 38
11 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 27cm,
szczęki wygięte po kątem 60°,
przeznaczona do stapiania
tkanek oraz zamykania naczyń
krwionośnych i
limfatycznych o średnicy do 7mm
włącznie, aktywacja jedynie za
pomocą włącznika nożnego,
współpracująca z
generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 38
12 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 23cm,
szczęki wygięte po kątem 30°,
przeznaczona do stapiania
tkanek oraz zamykania naczyń
krwionośnych i
limfatycznych o średnicy do
7mm włącznie, aktywacja
włącznikiem ręcznym lub nożnym,
współpracująca z
generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 38
13 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 28cm,
szczęki wygięte po kątem 30°,
przeznaczona do stapiania
tkanek oraz zamykania naczyń
krwionośnych i
limfatycznych o średnicy do
7mm włącznie, aktywacja
włącznikiem ręcznym lub nożnym,
współpracująca z
generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 20
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14 Wielorazowa klema o długości
18cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy z
odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych i
limfatycznych,
współpracującą z generatorem
LigaSure oraz ForceTriad szt. 2
15 Wielorazowa klema o długości
27cm, szczęki wygięte pod kątem
60°, przeznaczona do współpracy z
odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych i
limfatycznych,
współpracującą z generatorem
LigaSure oraz ForceTriad szt. 2
16 Wielorazowa klema o długości
23cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy z
odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych i
limfatycznych,
współpracującą z generatorem
LigaSure oraz ForceTriad szt. 2
17 Wielorazowa klema o długości
28cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy z
odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych i
limfatycznych,
współpracującą z generatorem
LigaSure oraz ForceTriad szt. 2

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 8 Nazwa : Pakiet nr 8 1)
Krótki opis:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
8 1 Jednorazowy prepariusz
laparoskopowy, z możliwością
podłączenia do monopolarnej
koagulacji, o średnicy
trzonu 5mm, długości trzonu ok.
19cm lub 31cm, z możliwością rotacji
o 360° (Zamawiający określi długość
narzędzia przy składaniu
zamówienia). szt. 62
2 Jednorazowe kleszczyki
atraumatyczne do przytrzymywania
miąższu płuc, z trzonem obrotowym
o 320°,

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
8 1 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów laparoskopowych, o
długości trzonu 37cm, średnica
trzonu 5mm, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
LigaSure lub ForceTriad. szt 60
2 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
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średnica trzonu 12mm, długość
19cm, z ergonomicznym uchwytem i
blokadą zatrzaskową. Narzędzie
oznaczone kolorystycznie dla
identyfikacji podczas zabiegu - kolor
czarny. (1 op. = 6 szt.) szt 12
2 Jednorazowe kleszczyki
preparacyjne ze złączem do
podłączenia koagulacji monopolarnej
o długości trzonu
36cm lub 46cm, średnicy trzonu 5
mm, zakresie obrotu 360 stopni,
zakres zgięcia 85°. Zamawiający
określi
długość narzędzia przy składaniu
zamówienia. szt. 30
3 Jednorazowe atraumatyczne
narzędzie typu "clinch", o długości
chwytaków 21mm i maksymalnym
rozwarciu
32mm, o średnicy trzonu 5mm,
długości trzonu 31cm, z systemem
blokowania pozycji chwytaka (z
możliwością
wyłączenia systemu) szt. 360
4 Jednorazowe kleszczyki do
chwytania typu "clinch" o długości
trzonu 36cm lub 46cm, średnicy
trzonu 5
mm, zakresie obrotu 360 stopni,
zakres zgięcia 85°. Zamawiający
określi długość narzędzia przy
składaniu
zamówienia. szt. 12
5 Jednorazowe nożyczki do operacji
laparoskopowych, z możliwością
podłączenia do monopolarnej
koagulacji,
o średnicy trzonu 5mm,
długości trzonu ok. 19cm, 31cm
(Zamawiający określi długość
narzędzia przy składaniu
zamówienia) szt. 54
6 Jednorazowe nożyczki do operacji
laparoskopowych, o długości
branszy tnących 16 mm, typu
Metzenbauma,
maksymalne rozwarcie 8 mm
ze złączem do kauteryzacji
jednobiegunowej, trzon o średnicy
5mm, obrotowy
(360°), długość trzonu 45 cm. szt. 6

o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów laparoskopowych, o
długości trzonu 37cm, średnica
trzonu 10mm, szczęki proste, zakres
obrotu trzonu 359°, aktywacja
za pomocą włącznika nożnego
lub ręcznego, współpracujące
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt 90
3 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
precyzyjnych zabiegów na otwarto,
o długości około 19cm, szczęki
wygięte, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
ForceTriad. szt 279
4 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów na otwarto, o długości
trzonu 20cm, średnica trzonu
5mm, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
LigaSure lub ForceTriad. szt 18
5 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów na otwarto, o długości
trzonu ok. 18cm, aktywacja za
pomocą włącznika nożnego lub
ręcznego, współpracujące z
generatorem ForceTriad. szt 120
6 Jednorazowa elektroda
(końcówka) do zabiegów otwartych
do preparowania tkanek i zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o śr. do 7mm włącznie; o długości
trzonu ok. 20cm, średnica trzonu 10
mm, szczęki proste szt 420
7 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
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7 Nożyczki z zaginaną końcówką:
średnica trzonu 5mm, długość
robocza 30-33cm, uchwyt bez
zamka, trzon
izolowany, gniazdo do
elektrokoagulacji, rotacja trzonu
o 360 stopni, zgięcie kątowe o 80
stopni, obie bransze
ruchome, zakrzywione. szt. 30
8 Kleszczyki atraumatyczne typu
Babcock: średnica trzonu 10mm,
długość robocza 30-33cm, uchwyt z
zamkiem, trzon izolowany, rotacja
trzonu o 360 stopni, obie bransze
ruchome szt. 12
9 Narzędzie do odsuwania tkanek
(retraktor) duże: średnica trzonu
10mm, długość robocza 30-33cm,
pięć
łopatek, płynne rozsuwanie łopatek.
szt. 30
10 Narzędzie do odsuwania tkanek
(retraktor) małe: średnica trzonu
10mm, długość robocza 30-33cm,
trzy
łopatki, płynne rozsuwanie łopatek.
szt. 3
11 Narzędzie do laparoskopowego
mocowania siatek przepuklinowych
z ładunkiem wchłanialnych wkrętów.
szt.
120
12 Jednorazowe urządzenie
do szycia laparoskopowego z
wykorzystaniem specjalnych
ładunków niciowych
zaopatrzonych w igłę zaostrzoną
z dwóch stron i przytwierdzoną do
niej nitkę, o średnicy trzonu 10mm,
długości
trzonu 34cm szt. 30
13 Ładunek do urządzenia do szycia
laparoskopowego – nić wchłanialna
56-70 dni, grubość nici 0, długość
nici
– 18 cm, długość igły 9mm, igła
okrągła zaostrzona na obydwu
końcach szt. 30
14 Ładunek do urządzenia do
szycia laparoskopowego – nić
niewchłanialna poliestrowa, grubość
nici 0,

o średnicy do 7mm włącznie,
z możliwością aktywowania
wbudowanego trybu monopolarnego
typu "Valleylab", z wbudowanym
nożem zapewniającym funkcję
cięcia, przeznaczone do zabiegów
laparoskopowych, o długości
trzonu 44cm, średnica trzonu 5mm,
obustronnie wygięte szczęki, zakres
obrotu trzonu 340°, aktywacja
za pomocą włącznika nożnego
(dostępna jedynie dla systemu
zamykania naczyń) lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
ForceTriad. szt 9
8 Jednorazowa elektroda do
generatora Force Triad posiadająca
standardowe tryby pracy
monopolarnej w postaci cięcia i
koagulacji oraz dodatkowo tryb pracy
typu "Valleylab", każda elektroda
posiada 3 przyciski oraz dodatkowo
suwak do sterowania nastawieniami
mocy bezpośrednio z pola jałowego.
szt 12
9 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 18cm, szczęki wygięte
po kątem 30°, przeznaczona do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
aktywacja jedynie za pomocą
włącznika nożnego, współpracująca
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 12
10 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 27cm, szczęki wygięte
po kątem 60°, przeznaczona do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
aktywacja jedynie za pomocą
włącznika nożnego, współpracująca
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 12
11 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 23cm, szczęki wygięte
po kątem 30°, przeznaczona do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
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długość nici – 18 cm, długość igły
9mm, igła okrągła zaostrzona na
obydwu końcach szt. 54
15 narzędzie do zakładania
szwów, posiadające mechanizm
zabezpieczający ze sprężynowym
tępym
mandrynem - chowanym przy
przeprowadzaniu igły przez powłoki
brzuszne i automatycznie wysuwany
po
dojściu do jamy otrzewnej, mandryn
posiada karbowany koniec używany
do uchwycenia i utrzymania szwu
szt.
39
16 Jednorazowy trokar optyczny
zapewniający bezpieczny dostęp
laparoskopowy pod kontrolą optyki, o
średnicy kaniuli 5mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana
kaniula, trokar bezpieczny,
posiadający 3-
stopniowy zawór posiadający
następujące ustawienia: insuflacja,
zatrzymanie przepływu gazu oraz
desuflacja,
wszystkie 3 ustawienia możliwe bez
odłączania wężyka z CO2 (1op.=6 -
szt.) szt. 78
17 Jednorazowy trokar o średnicy
5mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, trokar z
systemem
bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
metalowym lub plastikowym, z
ruchomą osłonką rozdzielającą
tkanki,
posiadający 3-stopniowy zawór do
insuflatora. Zamawiający określi
rodzaj ostrza przy składaniu
zamówienia.
szt. 402
18 Jednorazowa kaniula o średnicy
5mm, długość kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, kaniula
przyjmująca
grot trokarów opisanych w pozycji 1.
szt. 192
19 Jednorazowy trokar o średnicy
5mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, trokar z
systemem

aktywacja włącznikiem ręcznym
lub nożnym, współpracująca
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 12
12 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 28cm, szczęki wygięte
po kątem 30°, przeznaczona do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
aktywacja włącznikiem ręcznym
lub nożnym, współpracująca
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 9
13 Wielorazowa klema o długości
18cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy
z odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych
i limfatycznych, współpracującą
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad szt. 2
14 Wielorazowa klema o długości
27cm, szczęki wygięte pod kątem
60°, przeznaczona do współpracy
z odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych
i limfatycznych, współpracującą
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad szt. 2
15 Wielorazowa klema o długości
23cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy
z odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych
i limfatycznych, współpracującą
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad szt. 2
16 Wielorazowa klema o długości
28cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy
z odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych
i limfatycznych, współpracującą
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad szt. 2
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bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-
stopniowy zawór do insuflatora. szt.
39
20 Jednorazowy trokar o średnicy
11mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-11mm,
trokar z systemem bezpieczeństwa,
z liniowym ostrzem metalowym
lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-
stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt.
2280
21 Jednorazowa kaniula o średnicy
11mm, długość kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna i
bezobsługowa uszczelka 5-11mm,
kaniula przyjmująca grot trokarów
opisanych w pozycji 4. szt. 1152
22 Jednorazowy trokar optyczny
zapewniający bezpieczny dostęp
laparoskopowy pod kontrolą optyki, o
średnicy kaniuli 12mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana
kaniula, automatyczna i
bezobsługowa
uszczelka 5-12mm, trokar
bezpieczny, posiadający 3-stopniowy
zawór posiadający następujące
ustawienia:
insuflacja, zatrzymanie przepływu
gazu oraz desuflacja, wszystkie 3
ustawienia możliwe bez odłączania
wężyka
z CO2 (1op.=6 - szt.) szt. 78
23 Jednorazowy trokar o średnicy
12mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm,
trokar z systemem bezpieczeństwa,
z liniowym ostrzem metalowym
lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-
stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt.
1242
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24 Jednorazowa kaniula o średnicy
12mm, długość kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna i
bezobsługowa uszczelka 5-12mm,
kaniula przyjmująca grot trokarów
opisanych w pozycji 6 szt. 642
25 Jednorazowy trokar o średnicy
12mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm,
trokar z systemem bezpieczeństwa,
z liniowym ostrzem metalowym
lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-
stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt. 120
26 Jednorazowy trokar o średnicy
15mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm
oraz 10-15mm wraz z konwerterem
na 5mm, trokar z systemem
bezpieczeństwa, z ostrzem
metalowym lub plastikowym
rozpychaczem, z ruchomą osłonką
rozdzielającą
tkanki, posiadający 3-stopniowy
zawór do insuflatora. Zamawiający
określi rodzaj ostrza przy składaniu
zamówienia. szt. 114
27 Jednorazowy trokar o średnicy
15mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm
oraz 10-15mm wraz z konwerterem
na 5mm, trokar bezpieczny z
plastikowym rozpychaczem, z
ruchomą osłonką rozdzielającą
tkanki, posiadający 3-stopniowy
zawór do
insuflatora. szt. 96
28 Klipsownica jednorazowa
laparoskopowa, automatyczna,
średnica trzonu 10mm, zintegrowany
ładunek na
15-20 klipsów, wielkość klipsów po
zamknięciu co najmniej 9mm (ML)
szt. 60
29 Klipsownica jednorazowa
laparoskopowa, automatyczna,
średnica trzonu 5mm, zintegrowany
ładunek na
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15-20 klipsów, wielkość klipsów po
zamknięciu co najmniej 9mm (ML)
szt. 30
30 jednorazowy trokar posiadający
nadmuchiwany balon w części dolnej
oraz dopasowującą się gąbkę
służącąszybszemu osiągnięciu
hemostazy i służącydo
zakotwiczenia trokara przy sposobie
umieszczania
pierwszego trokara metodą
"Hassana" o średnicy 10 mm szt.
160
31 Trokar do wytworzenia
przestrzeni zaotrzewnowej: kaniula o
średnicy 12mm z systemem redukcji
i
uszczelnienia dla narzędzi o średnicy
5-12mm, "ślepy" grot zintegrowany z
balonem, balon i gąbka do
zakotwiczenia w powłokach szt. 240
32 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany z
wytrzymałej na rozerwanie folii, z
dwoma
elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar mały
6cm szt. 16
33 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany z
wytrzymałej na rozerwanie folii, z
dwoma
elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar średni
9cm szt. 16
34 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany z
wytrzymałej na rozerwanie folii, z
dwoma
elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar duży
14cm szt. 16
35 Worek do ewakuacji preparatu w
trakcie zabiegów Wideoskopowych
o pojemności około 190 ml.
Prowadnica
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o średnicy 10mm, dł. Około 30 cm, z
metalową samorozprężalną obręczą
i nitką zaciskającą worek z
preparatem w środku szt. 120
36 Worek do ewakuacji preparatu w
trakcie zabiegów Wideoskopowych o
pojemności około 1500 ml. trzon o
średnicy 15mm, dł. Około 30 cm,
z metalową samorozprężalną
obręczą i nitką zaciskającą worek z
preparatem
w środku szt. 132
37 Jednorazowa klipsownica
do operacji laparoskopowych,
posiadająca 18 tytanowych klipsów
w rozmiarze
ML (średnio duże - 9,1mm po
zamknięciu) załadowanych w
magazynku, przechodząca przez
trokar o średnicy
5mm, obracający się o 360 stopni
trzonek i cyfrowy, podświetlany
wskaźnik ilości pozostałych klipsów
szt. 18
38 Jednorazowe urządzenie do
zakładania automatycznego szwu
kapciuchowego o szerokości 45mm
lub
65mm szt. 36
39 Jednorazowy port dostępu
laparoskopowego, wykonany z
plastycznej pianki, z 3 kanałami
roboczymi do
wprowadzenia 3 kaniul 5mm
lub 2 kaniul 5mm i 1 kaniuli o
średnicy 12mm, zapewniający dużą
szczelność
podczas długich procedur
laparoskopowych, posiadający
zintegrowany wężyk do podłączenia
CO2 szt. 36
40 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami,
kodowanie kolorystyczne kolorem
szarym, o średnicy 5,5mm. szt 30
41 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami,
kodowanie kolorystyczne kolorem
niebieskim, o średnicy 10,5mm. szt
30
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42 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami,
kodowanie kolorystyczne kolorem
czarnym, o średnicy 11,5mm. szt 30
43 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami,
kodowanie kolorystyczne kolorem
zielonym, o średnicy 15mm. szt 12

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 8 Nazwa : Pakiet nr 8 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
8 1 Jednorazowy prepariusz
laparoskopowy, z możliwością
podłączenia do monopolarnej
koagulacji, o średnicy
trzonu 5mm, długości trzonu ok.
19cm lub 31cm, z możliwością rotacji
o 360° (Zamawiający określi długość
narzędzia przy składaniu
zamówienia). szt. 62
2 Jednorazowe kleszczyki
atraumatyczne do przytrzymywania
miąższu płuc, z trzonem obrotowym
o 320°,
średnica trzonu 12mm, długość
19cm, z ergonomicznym uchwytem i
blokadą zatrzaskową. Narzędzie
oznaczone kolorystycznie dla
identyfikacji podczas zabiegu - kolor
czarny. (1 op. = 6 szt.) szt 12
2 Jednorazowe kleszczyki
preparacyjne ze złączem do
podłączenia koagulacji monopolarnej
o długości trzonu
36cm lub 46cm, średnicy trzonu 5
mm, zakresie obrotu 360 stopni,
zakres zgięcia 85°. Zamawiający
określi
długość narzędzia przy składaniu
zamówienia. szt. 30
3 Jednorazowe atraumatyczne
narzędzie typu "clinch", o długości
chwytaków 21mm i maksymalnym
rozwarciu
32mm, o średnicy trzonu 5mm,
długości trzonu 31cm, z systemem
blokowania pozycji chwytaka (z
możliwością
wyłączenia systemu) szt. 360

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
8 1 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów laparoskopowych, o
długości trzonu 37cm, średnica
trzonu 5mm, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
LigaSure lub ForceTriad. szt 60
2 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów laparoskopowych, o
długości trzonu 37cm, średnica
trzonu 10mm, szczęki proste, zakres
obrotu trzonu 359°, aktywacja
za pomocą włącznika nożnego
lub ręcznego, współpracujące
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt 90
3 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
precyzyjnych zabiegów na otwarto,
o długości około 19cm, szczęki
wygięte, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
ForceTriad. szt 279
4 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
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4 Jednorazowe kleszczyki do
chwytania typu "clinch" o długości
trzonu 36cm lub 46cm, średnicy
trzonu 5
mm, zakresie obrotu 360 stopni,
zakres zgięcia 85°. Zamawiający
określi długość narzędzia przy
składaniu
zamówienia. szt. 12
5 Jednorazowe nożyczki do operacji
laparoskopowych, z możliwością
podłączenia do monopolarnej
koagulacji,
o średnicy trzonu 5mm,
długości trzonu ok. 19cm, 31cm
(Zamawiający określi długość
narzędzia przy składaniu
zamówienia) szt. 54
6 Jednorazowe nożyczki do operacji
laparoskopowych, o długości
branszy tnących 16 mm, typu
Metzenbauma,
maksymalne rozwarcie 8 mm
ze złączem do kauteryzacji
jednobiegunowej, trzon o średnicy
5mm, obrotowy
(360°), długość trzonu 45 cm. szt. 6
7 Nożyczki z zaginaną końcówką:
średnica trzonu 5mm, długość
robocza 30-33cm, uchwyt bez
zamka, trzon
izolowany, gniazdo do
elektrokoagulacji, rotacja trzonu
o 360 stopni, zgięcie kątowe o 80
stopni, obie bransze
ruchome, zakrzywione. szt. 30
8 Kleszczyki atraumatyczne typu
Babcock: średnica trzonu 10mm,
długość robocza 30-33cm, uchwyt z
zamkiem, trzon izolowany, rotacja
trzonu o 360 stopni, obie bransze
ruchome szt. 12
9 Narzędzie do odsuwania tkanek
(retraktor) duże: średnica trzonu
10mm, długość robocza 30-33cm,
pięć
łopatek, płynne rozsuwanie łopatek.
szt. 30
10 Narzędzie do odsuwania tkanek
(retraktor) małe: średnica trzonu
10mm, długość robocza 30-33cm,
trzy

o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów na otwarto, o długości
trzonu 20cm, średnica trzonu
5mm, aktywacja za pomocą
włącznika nożnego lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
LigaSure lub ForceTriad. szt 18
5 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie, z
wbudowanym nożem zapewniającym
funkcję cięcia, przeznaczone do
zabiegów na otwarto, o długości
trzonu ok. 18cm, aktywacja za
pomocą włącznika nożnego lub
ręcznego, współpracujące z
generatorem ForceTriad. szt 120
6 Jednorazowa elektroda
(końcówka) do zabiegów otwartych
do preparowania tkanek i zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o śr. do 7mm włącznie; o długości
trzonu ok. 20cm, średnica trzonu 10
mm, szczęki proste szt 420
7 Jednorazowe narzędzie do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
z możliwością aktywowania
wbudowanego trybu monopolarnego
typu "Valleylab", z wbudowanym
nożem zapewniającym funkcję
cięcia, przeznaczone do zabiegów
laparoskopowych, o długości
trzonu 44cm, średnica trzonu 5mm,
obustronnie wygięte szczęki, zakres
obrotu trzonu 340°, aktywacja
za pomocą włącznika nożnego
(dostępna jedynie dla systemu
zamykania naczyń) lub ręcznego,
współpracujące z generatorem
ForceTriad. szt 9
8 Jednorazowa elektroda do
generatora Force Triad posiadająca
standardowe tryby pracy
monopolarnej w postaci cięcia i
koagulacji oraz dodatkowo tryb pracy
typu "Valleylab", każda elektroda
posiada 3 przyciski oraz dodatkowo
suwak do sterowania nastawieniami
mocy bezpośrednio z pola jałowego.
szt 12
9 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
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łopatki, płynne rozsuwanie łopatek.
szt. 3
11 Narzędzie do laparoskopowego
mocowania siatek przepuklinowych
z ładunkiem wchłanialnych wkrętów.
szt.
120
12 Jednorazowe urządzenie
do szycia laparoskopowego z
wykorzystaniem specjalnych
ładunków niciowych
zaopatrzonych w igłę zaostrzoną
z dwóch stron i przytwierdzoną do
niej nitkę, o średnicy trzonu 10mm,
długości
trzonu 34cm szt. 30
13 Ładunek do urządzenia do szycia
laparoskopowego – nić wchłanialna
56-70 dni, grubość nici 0, długość
nici
– 18 cm, długość igły 9mm, igła
okrągła zaostrzona na obydwu
końcach szt. 30
14 Ładunek do urządzenia do
szycia laparoskopowego – nić
niewchłanialna poliestrowa, grubość
nici 0,
długość nici – 18 cm, długość igły
9mm, igła okrągła zaostrzona na
obydwu końcach szt. 54
15 narzędzie do zakładania
szwów, posiadające mechanizm
zabezpieczający ze sprężynowym
tępym
mandrynem - chowanym przy
przeprowadzaniu igły przez powłoki
brzuszne i automatycznie wysuwany
po
dojściu do jamy otrzewnej, mandryn
posiada karbowany koniec używany
do uchwycenia i utrzymania szwu
szt.
39
16 Jednorazowy trokar optyczny
zapewniający bezpieczny dostęp
laparoskopowy pod kontrolą optyki, o
średnicy kaniuli 5mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana
kaniula, trokar bezpieczny,
posiadający 3-
stopniowy zawór posiadający
następujące ustawienia: insuflacja,
zatrzymanie przepływu gazu oraz
desuflacja,

współpracująca z wielorazową klemą
o długości 18cm, szczęki wygięte
po kątem 30°, przeznaczona do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
aktywacja jedynie za pomocą
włącznika nożnego, współpracująca
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 12
10 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 27cm, szczęki wygięte
po kątem 60°, przeznaczona do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
aktywacja jedynie za pomocą
włącznika nożnego, współpracująca
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 12
11 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 23cm, szczęki wygięte
po kątem 30°, przeznaczona do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
aktywacja włącznikiem ręcznym
lub nożnym, współpracująca
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 12
12 Jednorazowa elektroda
zatrzaskowa z przewodem,
współpracująca z wielorazową klemą
o długości 28cm, szczęki wygięte
po kątem 30°, przeznaczona do
stapiania tkanek oraz zamykania
naczyń krwionośnych i limfatycznych
o średnicy do 7mm włącznie,
aktywacja włącznikiem ręcznym
lub nożnym, współpracująca
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad. szt. 9
13 Wielorazowa klema o długości
18cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy
z odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych
i limfatycznych, współpracującą
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad szt. 2
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wszystkie 3 ustawienia możliwe bez
odłączania wężyka z CO2 (1op.=6 -
szt.) szt. 78
17 Jednorazowy trokar o średnicy
5mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, trokar z
systemem
bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
metalowym lub plastikowym, z
ruchomą osłonką rozdzielającą
tkanki,
posiadający 3-stopniowy zawór do
insuflatora. Zamawiający określi
rodzaj ostrza przy składaniu
zamówienia.
szt. 402
18 Jednorazowa kaniula o średnicy
5mm, długość kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, kaniula
przyjmująca
grot trokarów opisanych w pozycji 1.
szt. 192
19 Jednorazowy trokar o średnicy
5mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, trokar z
systemem
bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-
stopniowy zawór do insuflatora. szt.
39
20 Jednorazowy trokar o średnicy
11mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-11mm,
trokar z systemem bezpieczeństwa,
z liniowym ostrzem metalowym
lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-
stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt.
2280
21 Jednorazowa kaniula o średnicy
11mm, długość kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna i
bezobsługowa uszczelka 5-11mm,
kaniula przyjmująca grot trokarów
opisanych w pozycji 4. szt. 1152
22 Jednorazowy trokar optyczny
zapewniający bezpieczny dostęp
laparoskopowy pod kontrolą optyki, o

14 Wielorazowa klema o długości
27cm, szczęki wygięte pod kątem
60°, przeznaczona do współpracy
z odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych
i limfatycznych, współpracującą
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad szt. 2
15 Wielorazowa klema o długości
23cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy
z odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych
i limfatycznych, współpracującą
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad szt. 2
16 Wielorazowa klema o długości
28cm, szczęki wygięte pod kątem
30°, przeznaczona do współpracy
z odpowiednią jednorazową
elektrodą do stapiania tkanek oraz
zamykania naczyń krwionośnych
i limfatycznych, współpracującą
z generatorem LigaSure oraz
ForceTriad szt. 2
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średnicy kaniuli 12mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana
kaniula, automatyczna i
bezobsługowa
uszczelka 5-12mm, trokar
bezpieczny, posiadający 3-stopniowy
zawór posiadający następujące
ustawienia:
insuflacja, zatrzymanie przepływu
gazu oraz desuflacja, wszystkie 3
ustawienia możliwe bez odłączania
wężyka
z CO2 (1op.=6 - szt.) szt. 78
23 Jednorazowy trokar o średnicy
12mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm,
trokar z systemem bezpieczeństwa,
z liniowym ostrzem metalowym
lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-
stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt.
1242
24 Jednorazowa kaniula o średnicy
12mm, długość kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna i
bezobsługowa uszczelka 5-12mm,
kaniula przyjmująca grot trokarów
opisanych w pozycji 6 szt. 642
25 Jednorazowy trokar o średnicy
12mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm,
trokar z systemem bezpieczeństwa,
z liniowym ostrzem metalowym
lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-
stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt. 120
26 Jednorazowy trokar o średnicy
15mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm
oraz 10-15mm wraz z konwerterem
na 5mm, trokar z systemem
bezpieczeństwa, z ostrzem
metalowym lub plastikowym
rozpychaczem, z ruchomą osłonką
rozdzielającą



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

83 / 136

tkanki, posiadający 3-stopniowy
zawór do insuflatora. Zamawiający
określi rodzaj ostrza przy składaniu
zamówienia. szt. 114
27 Jednorazowy trokar o średnicy
15mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm
oraz 10-15mm wraz z konwerterem
na 5mm, trokar bezpieczny z
plastikowym rozpychaczem, z
ruchomą osłonką rozdzielającą
tkanki, posiadający 3-stopniowy
zawór do
insuflatora. szt. 96
28 Klipsownica jednorazowa
laparoskopowa, automatyczna,
średnica trzonu 10mm, zintegrowany
ładunek na
15-20 klipsów, wielkość klipsów po
zamknięciu co najmniej 9mm (ML)
szt. 60
29 Klipsownica jednorazowa
laparoskopowa, automatyczna,
średnica trzonu 5mm, zintegrowany
ładunek na
15-20 klipsów, wielkość klipsów po
zamknięciu co najmniej 9mm (ML)
szt. 30
30 jednorazowy trokar posiadający
nadmuchiwany balon w części dolnej
oraz dopasowującą się gąbkę
służącąszybszemu osiągnięciu
hemostazy i służącydo
zakotwiczenia trokara przy sposobie
umieszczania
pierwszego trokara metodą
"Hassana" o średnicy 10 mm szt.
160
31 Trokar do wytworzenia
przestrzeni zaotrzewnowej: kaniula o
średnicy 12mm z systemem redukcji
i
uszczelnienia dla narzędzi o średnicy
5-12mm, "ślepy" grot zintegrowany z
balonem, balon i gąbka do
zakotwiczenia w powłokach szt. 240
32 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany z
wytrzymałej na rozerwanie folii, z
dwoma
elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
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jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar mały
6cm szt. 16
33 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany z
wytrzymałej na rozerwanie folii, z
dwoma
elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar średni
9cm szt. 16
34 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany z
wytrzymałej na rozerwanie folii, z
dwoma
elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar duży
14cm szt. 16
35 Worek do ewakuacji preparatu w
trakcie zabiegów Wideoskopowych
o pojemności około 190 ml.
Prowadnica
o średnicy 10mm, dł. Około 30 cm, z
metalową samorozprężalną obręczą
i nitką zaciskającą worek z
preparatem w środku szt. 120
36 Worek do ewakuacji preparatu w
trakcie zabiegów Wideoskopowych o
pojemności około 1500 ml. trzon o
średnicy 15mm, dł. Około 30 cm,
z metalową samorozprężalną
obręczą i nitką zaciskającą worek z
preparatem
w środku szt. 132
37 Jednorazowa klipsownica
do operacji laparoskopowych,
posiadająca 18 tytanowych klipsów
w rozmiarze
ML (średnio duże - 9,1mm po
zamknięciu) załadowanych w
magazynku, przechodząca przez
trokar o średnicy
5mm, obracający się o 360 stopni
trzonek i cyfrowy, podświetlany
wskaźnik ilości pozostałych klipsów
szt. 18
38 Jednorazowe urządzenie do
zakładania automatycznego szwu
kapciuchowego o szerokości 45mm
lub
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65mm szt. 36
39 Jednorazowy port dostępu
laparoskopowego, wykonany z
plastycznej pianki, z 3 kanałami
roboczymi do
wprowadzenia 3 kaniul 5mm
lub 2 kaniul 5mm i 1 kaniuli o
średnicy 12mm, zapewniający dużą
szczelność
podczas długich procedur
laparoskopowych, posiadający
zintegrowany wężyk do podłączenia
CO2 szt. 36
40 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami,
kodowanie kolorystyczne kolorem
szarym, o średnicy 5,5mm. szt 30
41 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami,
kodowanie kolorystyczne kolorem
niebieskim, o średnicy 10,5mm. szt
30
42 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami,
kodowanie kolorystyczne kolorem
czarnym, o średnicy 11,5mm. szt 30
43 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami,
kodowanie kolorystyczne kolorem
zielonym, o średnicy 15mm. szt 12

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 9 Nazwa : Pakiet nr 9 1)
Krótki opis:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
9 1 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii
szwu 30mm, z potrójną linią
naprzemiennie
ułożonych tytanowych zszywek ,
załadowany ładunkiem do tkanki
naczyniowej (2,5mm przed
zamknięciem,
1,0mm po zamknięciu), ze
zintegrowaną pinezką ograniczającą
wysuwanie tkanki opuszczaną
manualnie lub

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
9 1 Jednorazowe kleszczyki
atraumatyczne do przytrzymywania
miąższu płuc, z trzonem obrotowym
o 320°, średnica trzonu 12mm,
długość 19cm, z ergonomicznym
uchwytem i blokadą zatrzaskową.
Narzędzie oznaczone kolorystycznie
dla identyfikacji podczas zabiegu -
kolor czarny. szt 6
2 Jednorazowe kleszczyki
preparacyjne ze złączem do
podłączenia koagulacji monopolarnej
o długości trzonu 36cm lub
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automatycznie; stapler posiada jedną
dżwignię zamykająco-spustową szt
54
2 Ładunek do jednorazowego
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 30mm, z potrójną
linią
naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek wykonanych,
przeznaczony do tkanki naczyniowej
(2,5mm
przed zamknięciem, 1,0mm po
zamknięciu). szt 12
3 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów
30mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 24
4 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
30mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
2,0mm, a po zamknięciu 0,75mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 24
5 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 160

46cm, średnicy trzonu 5 mm,
zakresie obrotu 360 stopni, zakres
zgięcia 85°. Zamawiający określi
długość narzędzia przy składaniu
zamówienia. szt. 12
3 Jednorazowe atraumatyczne
narzędzie typu "clinch", o długości
chwytaków 21mm i maksymalnym
rozwarciu 32mm, o średnicy trzonu
5mm, długości trzonu 31cm, z
systemem blokowania pozycji
chwytaka (z możliwością wyłączenia
systemu) szt. 60
4 Jednorazowe kleszczyki
do chwytania typu "clinch"
o długości trzonu 36cm lub
46cm, średnicy trzonu 5 mm,
zakresie obrotu 360 stopni, zakres
zgięcia 85°. Zamawiający określi
długość narzędzia przy składaniu
zamówienia. szt. 4
5 Jednorazowe nożyczki do operacji
laparoskopowych, o długości
branszy tnących 16 mm, typu
Metzenbauma, maksymalne
rozwarcie 8 mm ze złączem do
kauteryzacji jednobiegunowej, trzon
o średnicy 5mm, obrotowy (360°),
długość trzonu 45 cm. szt. 2
6 Nożyczki z zaginaną końcówką:
średnica trzonu 5mm, długość
robocza 30-33cm, uchwyt bez
zamka, trzon izolowany, gniazdo
do elektrokoagulacji, rotacja trzonu
o 360 stopni, zgięcie kątowe o 80
stopni, obie bransze ruchome,
zakrzywione. szt. 12
7 Narzędzie do odsuwania tkanek
(retraktor) duże: średnica trzonu
10mm, długość robocza 30-33cm,
pięć łopatek, płynne rozsuwanie
łopatek. szt. 6
8 Narzędzie do odsuwania tkanek
(retraktor) małe: średnica trzonu
10mm, długość robocza 30-33cm,
trzy łopatki, płynne rozsuwanie
łopatek. szt. 2
9 Narzędzie do laparoskopowego
mocowania siatek przepuklinowych
z ładunkiem wchłanialnych wkrętów.
szt. 30
10 Jednorazowe urządzenie
do szycia laparoskopowego z
wykorzystaniem specjalnych
ładunków niciowych zaopatrzonych
w igłę zaostrzoną z dwóch stron
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8 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 50
9 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 50
10 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający
6 rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
4,8mm, a po zamknięciu 2,0mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 24
11 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający
6 rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 24

i przytwierdzoną do niej nitkę, o
średnicy trzonu 10mm, długości
trzonu 34cm szt. 12
11 Ładunek do urządzenia do szycia
laparoskopowego – nić wchłanialna
56-70 dni, grubość nici 0, długość
nici – 18 cm, długość igły 9mm,
igła okrągła zaostrzona na obydwu
końcach szt. 12
12 Ładunek do urządzenia do
szycia laparoskopowego – nić
niewchłanialna poliestrowa, grubość
nici 0, długość nici – 18 cm, długość
igły 9mm, igła okrągła zaostrzona na
obydwu końcach szt. 12
13 Narzędzie do zakładania
szwów, posiadające mechanizm
zabezpieczający ze sprężynowym
tępym mandrynem - chowanym przy
przeprowadzaniu igły przez powłoki
brzuszne i automatycznie wysuwany
po dojściu do jamy otrzewnej,
mandryn posiada karbowany koniec
używany do uchwycenia i utrzymania
szwu szt. 12
14 Jednorazowy trokar o średnicy
5mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, trokar z
systemem bezpieczeństwa, z
liniowym ostrzem plastikowym, z
ruchomą osłonką rozdzielającą
tkanki, posiadający 3-stopniowy
zawór do insuflatora. szt. 12
15 Jednorazowy trokar o średnicy
12mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm,
trokar z systemem bezpieczeństwa,
z liniowym ostrzem metalowym lub
plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający
3-stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt. 12
16 Jednorazowy trokar o średnicy
15mm, długości kaniuli ok.
100mm, ożebrowana kaniula,
automatyczna i bezobsługowa
uszczelka 5-12mm oraz 10-15mm
wraz z konwerterem na 5mm, trokar
z systemem bezpieczeństwa, z
ostrzem metalowym lub plastikowym
rozpychaczem, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający
3-stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt. 12
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14 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów 60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 240
15 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek (3 +
3), posiadający możliwość zginania
do 45° w dwie strony, o długości linii
szwów 60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 240
16 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający
6 rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
4,8mm, a po zamknięciu 2,0mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 80
17 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający
6 rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 120
18 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany

17 Jednorazowy trokar o średnicy
15mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm
oraz 10-15mm wraz z konwerterem
na 5mm, trokar bezpieczny z
plastikowym rozpychaczem, z
ruchomą osłonką rozdzielającą
tkanki, posiadający 3-stopniowy
zawór do insuflatora. szt. 12
18 Klipsownica jednorazowa
laparoskopowa, automatyczna,
średnica trzonu 10mm, zintegrowany
ładunek na 15-20 klipsów, wielkość
klipsów po zamknięciu co najmniej
9mm (ML) szt. 12
19 jednorazowy trokar posiadający
nadmuchiwany balon w części
dolnej oraz dopasowującą
się gąbkę służącąszybszemu
osiągnięciu hemostazy i służącydo
zakotwiczenia trokara przy sposobie
umieszczania pierwszego trokara
metodą "Hassana" o średnicy 10 mm
szt. 15
20 Trokar do wytworzenia
przestrzeni zaotrzewnowej: kaniula
o średnicy 12mm z systemem
redukcji i uszczelnienia dla narzędzi
o średnicy 5-12mm, "ślepy" grot
zintegrowany z balonem, balon
i gąbka do zakotwiczenia w
powłokach szt. 99
21 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany
z wytrzymałej na rozerwanie folii,
z dwoma elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar mały 6cm szt. 8
22 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany
z wytrzymałej na rozerwanie folii,
z dwoma elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar średni 9cm szt. 8
23 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany
z wytrzymałej na rozerwanie folii,
z dwoma elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar duży 14cm szt. 8
24 Jednorazowa klipsownica
do operacji laparoskopowych,
posiadająca 18 tytanowych
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ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 60mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 42
19 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 60mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 80
20 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 60mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 42
21 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część

klipsów w rozmiarze ML (średnio
duże - 9,1mm po zamknięciu)
załadowanych w magazynku,
przechodząca przez trokar o
średnicy 5mm, obracający się
o 360 stopni trzonek i cyfrowy,
podświetlany wskaźnik ilości
pozostałych klipsów szt. 15
25 Jednorazowe urządzenie do
zakładania automatycznego szwu
kapciuchowego o szerokości
45mm lub 65mm. Zamawiający
jednorazowo określi rozmiar. szt. 6
26 Jednorazowy port dostępu
laparoskopowego, wykonany z
plastycznej pianki, z 3 kanałami
roboczymi do wprowadzenia 3 kaniul
5mm lub 2 kaniul 5mm i 1 kaniuli
o średnicy 12mm, zapewniający
dużą szczelność podczas długich
procedur laparoskopowych,
posiadający zintegrowany wężyk do
podłączenia CO2 szt. 15
27 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami, kodowanie kolorystyczne
kolorem szarym, o średnicy 5,5mm.
szt 15
28 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami, kodowanie kolorystyczne
kolorem niebieskim, o średnicy
10,5mm. szt 15
29 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami, kodowanie kolorystyczne
kolorem czarnym, o średnicy
11,5mm. szt 15
30 Worek do ewakuacji preparatu w
trakcie zabiegów Wideoskopowych
o pojemności około 1500 ml. trzon
o średnicy 15mm, dł. Około 30
cm, z metalową samorozprężalną
obręczą i nitką zaciskającą worek z
preparatem w środku szt. 20
31 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami, kodowanie kolorystyczne
kolorem zielonym, o średnicy 15mm.
szt 9
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ładunku, o długości linii szwu 80mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 42
22 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 80mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 42
23 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu
100mm, z dwoma podwójnymi
rzędami tytanowych zszywek
ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 42
24 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu
100mm, z dwoma podwójnymi
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rzędami tytanowych zszywek
ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 24
25 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 60mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 2,5mm
przed zamknięciem i 1,0mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 24
26 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 60mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 3,8mm
przed zamknięciem i 1,5mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 60
27 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 60mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 4,8mm
przed zamknięciem i 2,0mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 80
28 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
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tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 80mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 3,8mm
przed zamknięciem i 1,5mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 54
29 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 80mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki obustronnie spłaszczone na
całej długości, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt 24
30 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 100mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie,
zszywki obustronnie spłaszczone na
całej długości, zszywki o wysokości
3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt 24
31 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 100mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie,
zszywki obustronnie spłaszczone na
całej długości, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po
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zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt 72
32 Ładunek naczyniowy
jednorazowego użytku 30mm
do stalowego staplera liniowego
wielorazowego
użytku, po zamknięciu staplera
- szew w postaci potrójnej linii
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie.
Wysokość zszywki przed
zamknięciem 2,5mm, po zamknięciu
1mm. Zszywki wykonane z drutu o
średnicy
0,21mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną
część ładunku szt 144
33 Ładunek jednorazowego użytku
30mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 408
34 Ładunek jednorazowego użytku
30mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 174
35 Ładunek jednorazowego użytku
55mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
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zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 492
36 Ładunek jednorazowego użytku
55mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 96
37 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 252
38 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm;
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zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 180 39 Jednorazowy
automatyczny stapler liniowy
o długości linii szwu 90mm, z
podwójną linią naprzemiennie
ułożonych tytanowych zszywek
wykonanych z drutu obustronnie
spłaszczonego, załadowany
ładunkiem do
tkanki cienkiej (3,5mm przed
zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)
szt 72
40 Ładunek jednorazowego użytku
50mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i
zespoleń, po zamknięciu staplera -
szew w postaci dwóch podwójnych
linii
stalowych zszywek ułożonych
naprzemiannie z jednoczesnym
przecięciem tkanek pomiędzy liniami
zszywek
(nóż stanowi integralną część
ładunku - zawsze nowy). Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,85mm,
po
zamknięciu 1,5mm. szt 294
41 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i
zespoleń, po zamknięciu staplera -
szew w postaci dwóch podwójnych
linii
stalowych zszywek ułożonych
naprzemiannie z jednoczesnym
przecięciem tkanek pomiędzy liniami
zszywek
(nóż stanowi integralną część
ładunku - zawsze nowy). Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,85mm,
po
zamknięciu 1,5mm. szt 504
42 Roztwór przeciwmgielny
jednorazowego użytku, jałowy,
do stosowania na narzędziach
laparoskopowych
jałowych; dostarczony w jałowym
pojemniku zawierającym 6 gram
roztworu (1 op. = 20 szt.) szt 400
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43 Stapler skórny jednorazowego
użytku z 35 zszywkami szt 120
44 Urządzenie do usuwania zszywek
skórnych, plastikowe z metalową
końcówką, jednorazowego użytku szt
120 45 Igła Veressa jednorazowego
użytku, sterylna o długości 120mm
szt 80

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 9 Nazwa : Pakiet nr 9 3)
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
9 1 Jednorazowy automatyczny
stapler liniowy o długości linii
szwu 30mm, z potrójną linią
naprzemiennie
ułożonych tytanowych zszywek ,
załadowany ładunkiem do tkanki
naczyniowej (2,5mm przed
zamknięciem,
1,0mm po zamknięciu), ze
zintegrowaną pinezką ograniczającą
wysuwanie tkanki opuszczaną
manualnie lub
automatycznie; stapler posiada jedną
dżwignię zamykająco-spustową szt
54
2 Ładunek do jednorazowego
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 30mm, z potrójną
linią
naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek wykonanych,
przeznaczony do tkanki naczyniowej
(2,5mm
przed zamknięciem, 1,0mm po
zamknięciu). szt 12
3 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów
30mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 24
4 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
9 1 Jednorazowe kleszczyki
atraumatyczne do przytrzymywania
miąższu płuc, z trzonem obrotowym
o 320°, średnica trzonu 12mm,
długość 19cm, z ergonomicznym
uchwytem i blokadą zatrzaskową.
Narzędzie oznaczone kolorystycznie
dla identyfikacji podczas zabiegu -
kolor czarny. szt 6
2 Jednorazowe kleszczyki
preparacyjne ze złączem do
podłączenia koagulacji monopolarnej
o długości trzonu 36cm lub
46cm, średnicy trzonu 5 mm,
zakresie obrotu 360 stopni, zakres
zgięcia 85°. Zamawiający określi
długość narzędzia przy składaniu
zamówienia. szt. 12
3 Jednorazowe atraumatyczne
narzędzie typu "clinch", o długości
chwytaków 21mm i maksymalnym
rozwarciu 32mm, o średnicy trzonu
5mm, długości trzonu 31cm, z
systemem blokowania pozycji
chwytaka (z możliwością wyłączenia
systemu) szt. 60
4 Jednorazowe kleszczyki
do chwytania typu "clinch"
o długości trzonu 36cm lub
46cm, średnicy trzonu 5 mm,
zakresie obrotu 360 stopni, zakres
zgięcia 85°. Zamawiający określi
długość narzędzia przy składaniu
zamówienia. szt. 4
5 Jednorazowe nożyczki do operacji
laparoskopowych, o długości
branszy tnących 16 mm, typu
Metzenbauma, maksymalne
rozwarcie 8 mm ze złączem do
kauteryzacji jednobiegunowej, trzon
o średnicy 5mm, obrotowy (360°),
długość trzonu 45 cm. szt. 2
6 Nożyczki z zaginaną końcówką:
średnica trzonu 5mm, długość
robocza 30-33cm, uchwyt bez
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rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
30mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
2,0mm, a po zamknięciu 0,75mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 24
5 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 160
8 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 50
9 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów
tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 50
10 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,

zamka, trzon izolowany, gniazdo
do elektrokoagulacji, rotacja trzonu
o 360 stopni, zgięcie kątowe o 80
stopni, obie bransze ruchome,
zakrzywione. szt. 12
7 Narzędzie do odsuwania tkanek
(retraktor) duże: średnica trzonu
10mm, długość robocza 30-33cm,
pięć łopatek, płynne rozsuwanie
łopatek. szt. 6
8 Narzędzie do odsuwania tkanek
(retraktor) małe: średnica trzonu
10mm, długość robocza 30-33cm,
trzy łopatki, płynne rozsuwanie
łopatek. szt. 2
9 Narzędzie do laparoskopowego
mocowania siatek przepuklinowych
z ładunkiem wchłanialnych wkrętów.
szt. 30
10 Jednorazowe urządzenie
do szycia laparoskopowego z
wykorzystaniem specjalnych
ładunków niciowych zaopatrzonych
w igłę zaostrzoną z dwóch stron
i przytwierdzoną do niej nitkę, o
średnicy trzonu 10mm, długości
trzonu 34cm szt. 12
11 Ładunek do urządzenia do szycia
laparoskopowego – nić wchłanialna
56-70 dni, grubość nici 0, długość
nici – 18 cm, długość igły 9mm,
igła okrągła zaostrzona na obydwu
końcach szt. 12
12 Ładunek do urządzenia do
szycia laparoskopowego – nić
niewchłanialna poliestrowa, grubość
nici 0, długość nici – 18 cm, długość
igły 9mm, igła okrągła zaostrzona na
obydwu końcach szt. 12
13 Narzędzie do zakładania
szwów, posiadające mechanizm
zabezpieczający ze sprężynowym
tępym mandrynem - chowanym przy
przeprowadzaniu igły przez powłoki
brzuszne i automatycznie wysuwany
po dojściu do jamy otrzewnej,
mandryn posiada karbowany koniec
używany do uchwycenia i utrzymania
szwu szt. 12
14 Jednorazowy trokar o średnicy
5mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, trokar z
systemem bezpieczeństwa, z
liniowym ostrzem plastikowym, z
ruchomą osłonką rozdzielającą
tkanki, posiadający 3-stopniowy
zawór do insuflatora. szt. 12
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zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający
6 rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
4,8mm, a po zamknięciu 2,0mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 24
11 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający
6 rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 24
14 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek (3 + 3),
posiadający możliwość zginania do
45° w dwie strony, o długości linii
szwów 60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 240
15 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek (3 +
3), posiadający możliwość zginania
do 45° w dwie strony, o długości linii
szwów 60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej
uniwersalnej rękojeści dla wszystkich
rodzajów ładunków szt 240
16 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający

15 Jednorazowy trokar o średnicy
12mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm,
trokar z systemem bezpieczeństwa,
z liniowym ostrzem metalowym lub
plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający
3-stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt. 12
16 Jednorazowy trokar o średnicy
15mm, długości kaniuli ok.
100mm, ożebrowana kaniula,
automatyczna i bezobsługowa
uszczelka 5-12mm oraz 10-15mm
wraz z konwerterem na 5mm, trokar
z systemem bezpieczeństwa, z
ostrzem metalowym lub plastikowym
rozpychaczem, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający
3-stopniowy zawór do insuflatora.
Zamawiający określi rodzaj ostrza
przy składaniu zamówienia. szt. 12
17 Jednorazowy trokar o średnicy
15mm, długości kaniuli ok. 150mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm
oraz 10-15mm wraz z konwerterem
na 5mm, trokar bezpieczny z
plastikowym rozpychaczem, z
ruchomą osłonką rozdzielającą
tkanki, posiadający 3-stopniowy
zawór do insuflatora. szt. 12
18 Klipsownica jednorazowa
laparoskopowa, automatyczna,
średnica trzonu 10mm, zintegrowany
ładunek na 15-20 klipsów, wielkość
klipsów po zamknięciu co najmniej
9mm (ML) szt. 12
19 jednorazowy trokar posiadający
nadmuchiwany balon w części
dolnej oraz dopasowującą
się gąbkę służącąszybszemu
osiągnięciu hemostazy i służącydo
zakotwiczenia trokara przy sposobie
umieszczania pierwszego trokara
metodą "Hassana" o średnicy 10 mm
szt. 15
20 Trokar do wytworzenia
przestrzeni zaotrzewnowej: kaniula
o średnicy 12mm z systemem
redukcji i uszczelnienia dla narzędzi
o średnicy 5-12mm, "ślepy" grot
zintegrowany z balonem, balon
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6 rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
4,8mm, a po zamknięciu 2,0mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 80
17 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający
6 rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek przed
zamknięciem
3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków
szt 120
18 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 60mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 42
19 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 60mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa

i gąbka do zakotwiczenia w
powłokach szt. 99
21 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany
z wytrzymałej na rozerwanie folii,
z dwoma elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar mały 6cm szt. 8
22 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany
z wytrzymałej na rozerwanie folii,
z dwoma elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar średni 9cm szt. 8
23 Jednorazowy rękaw ochronny
dla rany chirurgicznej, wykonany
z wytrzymałej na rozerwanie folii,
z dwoma elastycznymi obręczami
zabezpieczającymi ranę od strony
jamy otrzewnowej oraz z zewnątrz,
rozmiar duży 14cm szt. 8
24 Jednorazowa klipsownica
do operacji laparoskopowych,
posiadająca 18 tytanowych
klipsów w rozmiarze ML (średnio
duże - 9,1mm po zamknięciu)
załadowanych w magazynku,
przechodząca przez trokar o
średnicy 5mm, obracający się
o 360 stopni trzonek i cyfrowy,
podświetlany wskaźnik ilości
pozostałych klipsów szt. 15
25 Jednorazowe urządzenie do
zakładania automatycznego szwu
kapciuchowego o szerokości
45mm lub 65mm. Zamawiający
jednorazowo określi rozmiar. szt. 6
26 Jednorazowy port dostępu
laparoskopowego, wykonany z
plastycznej pianki, z 3 kanałami
roboczymi do wprowadzenia 3 kaniul
5mm lub 2 kaniul 5mm i 1 kaniuli
o średnicy 12mm, zapewniający
dużą szczelność podczas długich
procedur laparoskopowych,
posiadający zintegrowany wężyk do
podłączenia CO2 szt. 15
27 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami, kodowanie kolorystyczne
kolorem szarym, o średnicy 5,5mm.
szt 15
28 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
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się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 80
20 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 60mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 42
21 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 80mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 42
22 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu 80mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 42

końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami, kodowanie kolorystyczne
kolorem niebieskim, o średnicy
10,5mm. szt 15
29 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami, kodowanie kolorystyczne
kolorem czarnym, o średnicy
11,5mm. szt 15
30 Worek do ewakuacji preparatu w
trakcie zabiegów Wideoskopowych
o pojemności około 1500 ml. trzon
o średnicy 15mm, dł. Około 30
cm, z metalową samorozprężalną
obręczą i nitką zaciskającą worek z
preparatem w środku szt. 20
31 Trokar torakochirurgiczny
jednorazowego użytku, z tępym
końcem, z nieprzewodzącymi
rękawami, kodowanie kolorystyczne
kolorem zielonym, o średnicy 15mm.
szt 9
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23 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu
100mm, z dwoma podwójnymi
rzędami tytanowych zszywek
ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 42
24 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część
ładunku, o długości linii szwu
100mm, z dwoma podwójnymi
rzędami tytanowych zszywek
ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera na
dwie strony; po odpaleniu staplera
nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę; stapler posiada oddzielny
przycisk otwierania staplera. szt 24
25 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 60mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 2,5mm
przed zamknięciem i 1,0mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 24
26 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
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o długości linii szwu 60mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 3,8mm
przed zamknięciem i 1,5mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 60
27 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 60mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 4,8mm
przed zamknięciem i 2,0mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 80
28 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 80mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 3,8mm
przed zamknięciem i 1,5mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 54
29 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 80mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie,
zszywki obustronnie spłaszczone na
całej długości, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt 24
30 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
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o długości linii szwu 100mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie,
zszywki obustronnie spłaszczone na
całej długości, zszywki o wysokości
3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt 24
31 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku,
o długości linii szwu 100mm,
z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie,
zszywki obustronnie spłaszczone na
całej długości, zszywki o wysokości
4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm
po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt 72
32 Ładunek naczyniowy
jednorazowego użytku 30mm
do stalowego staplera liniowego
wielorazowego
użytku, po zamknięciu staplera
- szew w postaci potrójnej linii
tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie.
Wysokość zszywki przed
zamknięciem 2,5mm, po zamknięciu
1mm. Zszywki wykonane z drutu o
średnicy
0,21mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną
część ładunku szt 144
33 Ładunek jednorazowego użytku
30mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm;
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zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 408
34 Ładunek jednorazowego użytku
30mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 174
35 Ładunek jednorazowego użytku
55mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 492
36 Ładunek jednorazowego użytku
55mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 96
37 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
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zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 252
38 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm;
zszywki każdorazowo formowane
przez kowadełko (dopychacze
zszywek) stanowiące integralną
część ładunku
szt 180 39 Jednorazowy
automatyczny stapler liniowy
o długości linii szwu 90mm, z
podwójną linią naprzemiennie
ułożonych tytanowych zszywek
wykonanych z drutu obustronnie
spłaszczonego, załadowany
ładunkiem do
tkanki cienkiej (3,5mm przed
zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu)
szt 72
40 Ładunek jednorazowego użytku
50mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i
zespoleń, po zamknięciu staplera -
szew w postaci dwóch podwójnych
linii
stalowych zszywek ułożonych
naprzemiannie z jednoczesnym
przecięciem tkanek pomiędzy liniami
zszywek
(nóż stanowi integralną część
ładunku - zawsze nowy). Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,85mm,
po
zamknięciu 1,5mm. szt 294
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41 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i
zespoleń, po zamknięciu staplera -
szew w postaci dwóch podwójnych
linii
stalowych zszywek ułożonych
naprzemiannie z jednoczesnym
przecięciem tkanek pomiędzy liniami
zszywek
(nóż stanowi integralną część
ładunku - zawsze nowy). Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,85mm,
po
zamknięciu 1,5mm. szt 504
42 Roztwór przeciwmgielny
jednorazowego użytku, jałowy,
do stosowania na narzędziach
laparoskopowych
jałowych; dostarczony w jałowym
pojemniku zawierającym 6 gram
roztworu (1 op. = 20 szt.) szt 400
43 Stapler skórny jednorazowego
użytku z 35 zszywkami szt 120
44 Urządzenie do usuwania zszywek
skórnych, plastikowe z metalową
końcówką, jednorazowego użytku szt
120 45 Igła Veressa jednorazowego
użytku, sterylna o długości 120mm
szt 80

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 10 Nazwa : Pakiet nr 10
1) Krótki opis:

Zamiast:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
10 1 Trokar jednorazowego użytku,
w wersji separatora optycznego,
umożliwiającego wprowadzenie
trokara
z użyciem optyki, podwójnym
wewnętrznym żłobieniem, średnicą
w miejscu żłobienia równą średnicy
części
gładkiej, ze zdejmowalną
uniwersalną uszczelką ułatwiającą
usuwanie preparatów. Rozmiar 5 mm
x 100mm
( 1op = 6szt ) szt 120
2 Trokar jednorazowego użytku,
w wersji separatora optycznego,
umożliwiającego wprowadzenie
trokara z
użyciem optyki, podwójnym
wewnętrznym żłobieniem, średnicą

Powinno być:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
10 1 Ładunek do jednorazowego
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 30mm, z potrójną
linią naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek wykonanych,
przeznaczony do tkanki naczyniowej
(2,5mm przed zamknięciem, 1,0mm
po zamknięciu). szt 6
2 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
30mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
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w miejscu żłobienia równą średnicy
części
gładkiej, ze zdejmowalną
uniwersalną uszczelką ułatwiającą
usuwanie preparatów. Rozmiar
11mm x 100mm
( 1op = 6szt ) szt 120
3 Trokar jednorazowego użytku,
w wersji separatora optycznego,
umożliwiającego wprowadzenie
trokara z
użyciem optyki, podwójnym
wewnętrznym żłobieniem, średnicą
w miejscu żłobienia równą średnicy
części
gładkiej, ze zdejmowalną
uniwersalną uszczelką ułatwiającą
usuwanie preparatów. Rozmiar
12mm x 100mm
( 1op = 6szt ) szt 120
4 Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim
podwójnie osłoniętym nożem;
żłobienie wewnętrzne
o średnicy takiej jak część gładka,
zdejmowalna uszczelka. Trokary
z kontrolą dostępu zapewniająca
płynne
wejście oraz łatwą wymianę
narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne
wskazanie
pozycji ostrza. Rozmiar 5mm x
100mm. ( 1op. = 6szt ) szt 120
5 Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim
podwójnie osłoniętym nożem;
żłobienie wewnętrzne
o średnicy takiej jak część gładka,
zdejmowalna uszczelka. Trokary
z kontrolą dostępu zapewniająca
płynne
wejście oraz łatwą wymianę
narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne
wskazanie
pozycji ostrza. Rozmiar 11mm x
100mm. ( 1op. = 6szt ) szt 120
6 Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim
podwójnie osłoniętym nożem;
żłobienie wewnętrzne
o średnicy takiej jak część gładka,
zdejmowalna uszczelka. Trokary

3 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
30mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 12
4 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 24
5 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
6 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
7 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 12
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z kontrolą dostępu zapewniająca
płynne
wejście oraz łatwą wymianę
narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne
wskazanie
pozycji ostrza. Rozmiar 12mm x
100mm. ( 1op. = 6szt ) szt 120
7 Kaniula jednorazowego użytku
połączona z niezależną zdejmowaną
głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno -
desuflacyjny. Uniwersalna uszczelka.
Rozmiar 5mm x 100mm ( 1op=12szt)
szt 480
8 Kaniula jednorazowego użytku
połączona z niezależną zdejmowaną
głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno -
desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 11mm x 100mm
( 1op=12szt) szt 480
9 Kaniula jednorazowego użytku
połączona z niezależną zdejmowaną
głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno -
desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 12mm x 100mm
( 1op=12szt) szt 480
10 Trokar balonowy do
mikrolaparotomii (m. Hassona)
jednorazowego użytku, posiada
innowacyjny miękki,
żelowy wałek w ksztalcie stożka do
fixacji na skórze oraz bezlateksowy
balon do fixacji otrzewnej, który
gwarantuje najwyzszą stabilność
podczas długotrwałych procedur.
Zoptymalizowana kaniula pomieści
duże
instrumenty i zapewni płynną
wymianę, przy niskiej sile oporu.
Możliwość wprowadzania
instrumentów o
średnicy od 4,7 mm do 13,2
mm. Rozmiar 12mm x 100mm.
( 1op.=6szt) szt 120
11 Worek laparoskopowy do
usuwania dużych struktur,
jednorazowy, poliuretanowy z
elastyczną, metalową
obręczą, z możliwością ponownego
otwarcia, samorozprężalny, o

8 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 12
9 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
10 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
11 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 24
12 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
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pojemności 1600 ml. Wprowadzany
przez
trokary o średnicy 12mm -
15mm. (1op. = 5szt) szt 40
12 Worek laparoskopowy do
ekstrakcji narządów, jednorazowy,
poliuretanowy o średnicy 10,16cm i
długości
12,70 cm z elastyczną, metalową
obręczą i trzonem średnicy 10 mm, z
możliwością ponownego otwarcia,
samorozprężalny, o pojemności
215ml. (1op. = 10szt) szt 40

13 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część ładunku, o długości linii
szwu 60mm, z dwoma podwójnymi
rzędami tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 2,5mm
przed zamknięciem i 1,0mm po
zamknięciu; stapler posiada ruchomą
dźwignię spustową umożliwiającą
odpalanie staplera na dwie strony;
po odpaleniu staplera nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 18
14 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku, o długości linii
szwu 60mm, z dwoma podwójnymi
rzędami tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 2,5mm
przed zamknięciem i 1,0mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt 12
15 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3),o długości linii
szwów 60mm, posiadający
artykulację 45° w dwie strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej
o wysokości zszywek przed
zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm, ,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków( do rękojeści w 3
długościach ). szt 30
16 Ładunek naczyniowy
jednorazowego użytku 30mm
do stalowego staplera liniowego
wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
potrójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 2,5mm,
po zamknięciu 1mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,21mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 120
17 Ładunek jednorazowego użytku
30mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
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zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 408
18 Ładunek jednorazowego użytku
30mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 60
19 Ładunek jednorazowego użytku
55mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 300
20 Ładunek jednorazowego użytku
55mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 72
21 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
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0,23mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 180
22 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 60
23 Ładunek jednorazowego użytku
50mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i
zespoleń, po zamknięciu staplera -
szew w postaci dwóch podwójnych
linii stalowych zszywek ułożonych
naprzemiannie z jednoczesnym
przecięciem tkanek pomiędzy
liniami zszywek (nóż stanowi
integralną część ładunku -
zawsze nowy). Wysokość zszywki
przed zamknięciem 3,85mm, po
zamknięciu 1,5mm. szt 240
24 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i
zespoleń, po zamknięciu staplera -
szew w postaci dwóch podwójnych
linii stalowych zszywek ułożonych
naprzemiannie z jednoczesnym
przecięciem tkanek pomiędzy
liniami zszywek (nóż stanowi
integralną część ładunku -
zawsze nowy). Wysokość zszywki
przed zamknięciem 3,85mm, po
zamknięciu 1,5mm. szt 500
25 Roztwór przeciwmgielny
jednorazowego użytku, jałowy,
do stosowania na narzędziach
laparoskopowych jałowych;
dostarczony w jałowym pojemniku
zawierającym 6 gram roztworu szt
200
26 Igła Veressa jednorazowego
użytku, sterylna o długości 120mm
szt 20

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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Część nr : 10 Nazwa : Pakiet nr 10
3) Wielkość lub zakres:

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 36 miesięcy
10 1 Trokar jednorazowego użytku,
w wersji separatora optycznego,
umożliwiającego wprowadzenie
trokara
z użyciem optyki, podwójnym
wewnętrznym żłobieniem, średnicą
w miejscu żłobienia równą średnicy
części
gładkiej, ze zdejmowalną
uniwersalną uszczelką ułatwiającą
usuwanie preparatów. Rozmiar 5 mm
x 100mm
( 1op = 6szt ) szt 120
2 Trokar jednorazowego użytku,
w wersji separatora optycznego,
umożliwiającego wprowadzenie
trokara z
użyciem optyki, podwójnym
wewnętrznym żłobieniem, średnicą
w miejscu żłobienia równą średnicy
części
gładkiej, ze zdejmowalną
uniwersalną uszczelką ułatwiającą
usuwanie preparatów. Rozmiar
11mm x 100mm
( 1op = 6szt ) szt 120
3 Trokar jednorazowego użytku,
w wersji separatora optycznego,
umożliwiającego wprowadzenie
trokara z
użyciem optyki, podwójnym
wewnętrznym żłobieniem, średnicą
w miejscu żłobienia równą średnicy
części
gładkiej, ze zdejmowalną
uniwersalną uszczelką ułatwiającą
usuwanie preparatów. Rozmiar
12mm x 100mm
( 1op = 6szt ) szt 120
4 Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim
podwójnie osłoniętym nożem;
żłobienie wewnętrzne
o średnicy takiej jak część gładka,
zdejmowalna uszczelka. Trokary
z kontrolą dostępu zapewniająca
płynne
wejście oraz łatwą wymianę
narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne
wskazanie

Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm
ilość na 24 miesiące
10 1 Ładunek do jednorazowego
automatycznego staplera liniowego o
długości linii szwu 30mm, z potrójną
linią naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek wykonanych,
przeznaczony do tkanki naczyniowej
(2,5mm przed zamknięciem, 1,0mm
po zamknięciu). szt 6
2 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
30mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
3 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
30mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 12
4 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 2,0mm, a po
zamknięciu 0,75mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 24
5 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
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pozycji ostrza. Rozmiar 5mm x
100mm. ( 1op. = 6szt ) szt 120
5 Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim
podwójnie osłoniętym nożem;
żłobienie wewnętrzne
o średnicy takiej jak część gładka,
zdejmowalna uszczelka. Trokary
z kontrolą dostępu zapewniająca
płynne
wejście oraz łatwą wymianę
narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne
wskazanie
pozycji ostrza. Rozmiar 11mm x
100mm. ( 1op. = 6szt ) szt 120
6 Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim
podwójnie osłoniętym nożem;
żłobienie wewnętrzne
o średnicy takiej jak część gładka,
zdejmowalna uszczelka. Trokary
z kontrolą dostępu zapewniająca
płynne
wejście oraz łatwą wymianę
narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne
wskazanie
pozycji ostrza. Rozmiar 12mm x
100mm. ( 1op. = 6szt ) szt 120
7 Kaniula jednorazowego użytku
połączona z niezależną zdejmowaną
głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno -
desuflacyjny. Uniwersalna uszczelka.
Rozmiar 5mm x 100mm ( 1op=12szt)
szt 480
8 Kaniula jednorazowego użytku
połączona z niezależną zdejmowaną
głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno -
desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 11mm x 100mm
( 1op=12szt) szt 480
9 Kaniula jednorazowego użytku
połączona z niezależną zdejmowaną
głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno -
desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 12mm x 100mm
( 1op=12szt) szt 480
10 Trokar balonowy do
mikrolaparotomii (m. Hassona)
jednorazowego użytku, posiada
innowacyjny miękki,

6 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
7 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 12
8 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
45mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 12
9 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
10 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3), posiadający
możliwość zginania do 45° w
dwie strony, o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
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żelowy wałek w ksztalcie stożka do
fixacji na skórze oraz bezlateksowy
balon do fixacji otrzewnej, który
gwarantuje najwyzszą stabilność
podczas długotrwałych procedur.
Zoptymalizowana kaniula pomieści
duże
instrumenty i zapewni płynną
wymianę, przy niskiej sile oporu.
Możliwość wprowadzania
instrumentów o
średnicy od 4,7 mm do 13,2
mm. Rozmiar 12mm x 100mm.
( 1op.=6szt) szt 120
11 Worek laparoskopowy do
usuwania dużych struktur,
jednorazowy, poliuretanowy z
elastyczną, metalową
obręczą, z możliwością ponownego
otwarcia, samorozprężalny, o
pojemności 1600 ml. Wprowadzany
przez
trokary o średnicy 12mm -
15mm. (1op. = 5szt) szt 40
12 Worek laparoskopowy do
ekstrakcji narządów, jednorazowy,
poliuretanowy o średnicy 10,16cm i
długości
12,70 cm z elastyczną, metalową
obręczą i trzonem średnicy 10 mm, z
możliwością ponownego otwarcia,
samorozprężalny, o pojemności
215ml. (1op. = 10szt) szt 40

11 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 4,8mm, a po
zamknięciu 2,0mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 24
12 Ładunek do staplera
laparoskopowego, prosty,
zamykająco-tnący z nożem w
magazynku, umieszczający 6
rzędów tytanowych zszywek
(3 + 3), o długości linii szwów
60mm, o wysokości zszywek
przed zamknięciem 3,5mm, a po
zamknięciu 1,5mm, pasujący do
jednej uniwersalnej rękojeści dla
wszystkich rodzajów ładunków szt 18
13 Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany
ładunkiem z nożem stanowiącym
część ładunku, o długości linii
szwu 60mm, z dwoma podwójnymi
rzędami tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 2,5mm
przed zamknięciem i 1,0mm po
zamknięciu; stapler posiada ruchomą
dźwignię spustową umożliwiającą
odpalanie staplera na dwie strony;
po odpaleniu staplera nóż chowa
się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt 18
14 Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego zamykająco-
tnącego, z nożem stanowiącym
część ładunku, o długości linii
szwu 60mm, z dwoma podwójnymi
rzędami tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie,
zszywki o wysokości 2,5mm
przed zamknięciem i 1,0mm po
zamknięciu; po odpaleniu staplera
nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt 12
15 Ładunek do staplera
laparoskopowego, zamykająco-
tnący z nożem w magazynku,
umieszczający 6 rzędów tytanowych
zszywek (3 + 3),o długości linii
szwów 60mm, posiadający
artykulację 45° w dwie strony,
przeznaczone do tkanki naczyniowej
o wysokości zszywek przed
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zamknięciem 2,0-2,0-2,0mm, ,
pasujący do jednej uniwersalnej
rękojeści dla wszystkich rodzajów
ładunków( do rękojeści w 3
długościach ). szt 30
16 Ładunek naczyniowy
jednorazowego użytku 30mm
do stalowego staplera liniowego
wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
potrójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 2,5mm,
po zamknięciu 1mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,21mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 120
17 Ładunek jednorazowego użytku
30mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 408
18 Ładunek jednorazowego użytku
30mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 60
19 Ładunek jednorazowego użytku
55mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 300
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20 Ładunek jednorazowego użytku
55mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 72
21 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 3,5mm,
po zamknięciu 1,5mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,23mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 180
22 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku, po
zamknięciu staplera - szew w postaci
podwójnej linii tytanowych zszywek
ułożonych naprzemiennie. Wysokość
zszywki przed zamknięciem 4,8mm,
po zamknięciu 2,0mm. Zszywki
wykonane z drutu o średnicy
0,28mm; zszywki każdorazowo
formowane przez kowadełko
(dopychacze zszywek) stanowiące
integralną część ładunku szt 60
23 Ładunek jednorazowego użytku
50mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i
zespoleń, po zamknięciu staplera -
szew w postaci dwóch podwójnych
linii stalowych zszywek ułożonych
naprzemiannie z jednoczesnym
przecięciem tkanek pomiędzy
liniami zszywek (nóż stanowi
integralną część ładunku -
zawsze nowy). Wysokość zszywki
przed zamknięciem 3,85mm, po
zamknięciu 1,5mm. szt 240
24 Ładunek jednorazowego użytku
90mm do stalowego staplera
liniowego wielorazowego użytku do
wykonywania resekcji, przecinania i
zespoleń, po zamknięciu staplera -
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szew w postaci dwóch podwójnych
linii stalowych zszywek ułożonych
naprzemiannie z jednoczesnym
przecięciem tkanek pomiędzy
liniami zszywek (nóż stanowi
integralną część ładunku -
zawsze nowy). Wysokość zszywki
przed zamknięciem 3,85mm, po
zamknięciu 1,5mm. szt 500
25 Roztwór przeciwmgielny
jednorazowego użytku, jałowy,
do stosowania na narzędziach
laparoskopowych jałowych;
dostarczony w jałowym pojemniku
zawierającym 6 gram roztworu szt
200
26 Igła Veressa jednorazowego
użytku, sterylna o długości 120mm
szt 20

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 1 Nazwa : Pakiet nr 1
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 2 Nazwa : Pakiet nr 2
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 3 Nazwa : Pakiet nr 3
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 4 Nazwa : Pakiet nr 4
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 5 Nazwa : Pakiet nr 5
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 6 Nazwa : Pakiet nr 6
4) Informacje o różnych datach

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24
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dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 7 Nazwa : Pakiet nr 7
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 8 Nazwa : Pakiet nr 8
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 9 Nazwa : Pakiet nr 9
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 10 Nazwa : Pakiet nr
10 4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:

Zamiast:
Okres w miesiącach : 36

Powinno być:
Okres w miesiącach : 24

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
11/12/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/02/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV. 3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
11/12/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/02/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Załącznik B Informacje o częściach zamówienia

Tekst do dodania:

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję
zamawiającą Sprawa nr 155/ZP/2013. Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200
000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.
Część nr : 11 Nazwa : Pakiet nr 11
1) Krótki opis:
Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na 24 miesiące
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11 1 Trokar balonowy do mikrolaparotomii (m.
Hassona) jednorazowego użytku, posiada innowacyjny
miękki, żelowy wałek w ksztalcie stożka do fixacji na
skórze oraz bezlateksowy balon do fixacji otrzewnej,
który gwarantuje najwyzszą stabilność podczas
długotrwałych procedur. Zoptymalizowana kaniula
pomieści duże instrumenty i zapewni płynną wymianę,
przy niskiej sile oporu. Możliwość wprowadzania
instrumentów o średnicy od 4,7 mm do 13,2 mm.
Rozmiar 12mm x 100mm. szt 60
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Dodatkowe przedmioty 33161000
3) Wielkość lub zakres:
Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na 24 miesiące
11 1 Trokar balonowy do mikrolaparotomii (m.
Hassona) jednorazowego użytku, posiada innowacyjny
miękki, żelowy wałek w ksztalcie stożka do fixacji na
skórze oraz bezlateksowy balon do fixacji otrzewnej,
który gwarantuje najwyzszą stabilność podczas
długotrwałych procedur. Zoptymalizowana kaniula
pomieści duże instrumenty i zapewni płynną wymianę,
przy niskiej sile oporu. Możliwość wprowadzania
instrumentów o średnicy od 4,7 mm do 13,2 mm.
Rozmiar 12mm x 100mm. szt 60
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane
liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od
udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Załącznik B Informacje o częściach zamówienia

Tekst do dodania:

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję
zamawiającą Sprawa nr 155/ZP/2013. Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200
000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.
Część nr : 12 Nazwa : Pakiet nr 12
1) Krótki opis:
Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na 24 miesiące
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12 1 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. LUB Stapler
okrężny jednorazowy o średnicy 21 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone zespolenie, w
zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia
staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki
grubej i normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm
przed zamknięciem) szt. 30
2 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. LUB Stapler
okrężny jednorazowy o średnicy 25 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone zespolenie, w
zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia
staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki
grubej i normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm
przed zamknięciem) szt. 80
3 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. LUB Stapler
okrężny jednorazowy o średnicy 28 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone zespolenie, w
zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia
staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki
grubej i normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm
przed zamknięciem) szt. 50
4 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 33 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. LUB Stapler
okrężny jednorazowy o średnicy 33 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki do
tkanki grubej o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem
szt. 20
5 Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty
z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość
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otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler
uszczelniony w kolorze czarnym. LUB Stapler okrężny
jednorazowy laparoskopowy, o średnicy 25 mm, z
trzonem o długości 35cm, zakrzywiony, z łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera
przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od
zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej i
normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed
zamknięciem) szt. 80
6 Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty
z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler
uszczelniony w kolorze czarnym. LUB Stapler okrężny
jednorazowy laparoskopowy, o średnicy 28 mm, z
trzonem o długości 35cm, zakrzywiony, z łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera
przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od
zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej i
normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed
zamknięciem) szt. 10
7 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o
długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5
mm po zamknięciu 1,0mm). Stapler posiada dwie
dźwignie - zamykającą i spustową. LUB Jednorazowy
automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu
30mm, z potrójną linią naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek , załadowany ładunkiem do
tkanki naczyniowej (2,5mm przed zamknięciem,
1,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką
ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie
lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię
zamykająco-spustową szt. 20
8 Jednorazowy trokar optyczny zapewniający
bezpieczny dostęp laparoskopowy pod kontrolą optyki,
o średnicy kaniuli 5mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, trokar bezpieczny, posiadający 3-
stopniowy zawór posiadający następujące ustawienia:
insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja,
wszystkie 3 ustawienia możliwe bez odłączania wężyka
z CO2 LUB Trokar jednorazowego użytku, w wersji
separatora optycznego, umożliwiającego wprowadzenie
trokara z użyciem optyki, podwójnym wewnętrznym
żłobieniem, średnicą w miejscu żłobienia równą
średnicy części gładkiej, ze zdejmowalną uniwersalną
uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów. Rozmiar 5
mm x 100mm szt. 70
9 Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny
zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 11
mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi
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od 4,7 mm do 11 mm bez konieczności stosowania
dodatkowych redukcji i umożliwiający wprowadzenie
kamery, wyposażony w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna.Trokar umożliwiający insuflację i
desuflację. LUB Trokar jednorazowego użytku, w wersji
separatora optycznego, umożliwiającego wprowadzenie
trokara z użyciem optyki, podwójnym wewnętrznym
żłobieniem, średnicą w miejscu żłobienia równą
średnicy części gładkiej, ze zdejmowalną uniwersalną
uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów. Rozmiar
11mm x 100mm szt. 350
10 Jednorazowy trokar optyczny zapewniający
bezpieczny dostęp laparoskopowy pod kontrolą optyki,
o średnicy kaniuli 12mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna i bezobsługowa
uszczelka 5-12mm, trokar bezpieczny, posiadający 3-
stopniowy zawór posiadający następujące ustawienia:
insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja,
wszystkie 3 ustawienia możliwe bez odłączania wężyka
z CO2 LUB Trokar jednorazowego użytku, w wersji
separatora optycznego, umożliwiającego wprowadzenie
trokara z użyciem optyki, podwójnym wewnętrznym
żłobieniem, średnicą w miejscu żłobienia równą
średnicy części gładkiej, ze zdejmowalną uniwersalną
uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów. Rozmiar
12mm x 100mm szt. 100
11 Jednorazowy trokar o średnicy 5mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, trokar z
systemem bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
metalowym lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-stopniowy zawór
do insuflatora. Zamawiający określi rodzaj ostrza przy
składaniu zamówienia. LUB Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim podwójnie osłoniętym
nożem; żłobienie wewnętrzne o średnicy takiej jak
część gładka, zdejmowalna uszczelka. Trokary z
kontrolą dostępu zapewniająca płynne wejście oraz
łatwą wymianę narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne wskazanie pozycji
ostrza. Rozmiar 5mm x 100mm. LUB Jednorazowy
bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 5 mm, dł. 100 mm. Przezierna
kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem.
Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. szt. 400
12 Jednorazowa kaniula o średnicy 5mm, długość
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, kaniula
przyjmująca grot trokarów 5mm i długości 100mm. LUB
Kaniula jednorazowego użytku połączona z niezależną
zdejmowaną głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno - desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 5mm x 100mm LUB Jednorazowa
uniwersalna kaniula o średnicy 5 mm, dł. 100 mm
przezierna na całej długości w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem.
Kaniula umożliwiający insuflację i desuflację. szt. 120
13 Jednorazowy trokar o średnicy 11mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna
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i bezobsługowa uszczelka 5-11mm, trokar z
systemem bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
metalowym lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-stopniowy zawór
do insuflatora. Zamawiający określi rodzaj ostrza przy
składaniu zamówienia. LUB Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim podwójnie osłoniętym
nożem; żłobienie wewnętrzne o średnicy takiej jak
część gładka, zdejmowalna uszczelka. Trokary z
kontrolą dostępu zapewniająca płynne wejście oraz
łatwą wymianę narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne wskazanie pozycji
ostrza. Rozmiar 11mm x 100mm. LUB Jednorazowy
bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 10/11 mm, dł. 100 mm umożliwiający
wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do 11
mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej
wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym
szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 300
14 Jednorazowa kaniula o średnicy 11mm, długość
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-11mm, kaniula przyjmująca
grot trokarów 11 mm i długość 100mm. LUB Kaniula
jednorazowego użytku połączona z niezależną
zdejmowaną głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno - desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 11mm x 100mm LUB Jednorazowa
uniwersalna kaniula o średnicy 11 mm, dł. 100 mm,
umożliwiająca wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do
11 mm bez konieczności stosowania dodatkowych
redukcji, wyposażona w dwie niezależne od siebie
uszczelki, przezierna, rowkowana (niegwintowana)
ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla
łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula
umożliwiająca insuflację i desuflację LUB Jednorazowa
uniwersalna kaniula o średnicy 11 mm, dł. 100 mm
umożliwiająca wprowadzenie instrumentów o średnicy
od 5 mm do 11 mm, przezierna na całej długości w celu
lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze
ściętym szczytem. Kaniula umożliwiający insuflację i
desuflację. szt. 150
15 Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm, trokar z
systemem bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
metalowym lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-stopniowy zawór
do insuflatora. Zamawiający określi rodzaj ostrza przy
składaniu zamówienia. LUB Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim podwójnie osłoniętym
nożem; żłobienie wewnętrzne o średnicy takiej jak
część gładka, zdejmowalna uszczelka. Trokary z
kontrolą dostępu zapewniająca płynne wejście oraz
łatwą wymianę narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne wskazanie pozycji
ostrza. Rozmiar 12mm x 100mm. LUB Jednorazowy
bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiający
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wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do 12
mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej
wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym
szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 300
16 Jednorazowa kaniula o średnicy 12mm, długość
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna i
bezobsługowa uszczelka 5-12mm, kaniula przyjmująca
grot trokarów 12mm i długośc 100mm LUB Kaniula
jednorazowego użytku połączona z niezależną
zdejmowaną głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno - desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 12mm x 100mm LUB Jednorazowa
uniwersalna kaniula o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm,
umożliwiająca wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do
12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych
redukcji, wyposażona w dwie niezależne od siebie
uszczelki, przezierna, rowkowana (niegwintowana)
ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla
łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula
umożliwiająca insuflację i desuflację. szt. 300
17 Jednorazowe nożyczki endoskopowe z możliwością
cięcia monopolarnego. Średnica ramienia 5 mm,
długość ramienia 32,7 mm, rozpiętość otwartych ostrzy
9,6 mm, długość ostrzy 16 mm. Dystans między palcem
wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 49
mm / zamknięcia 40 mm LUB Jednorazowe nożyczki do
operacji laparoskopowych, z możliwością podłączenia
do monopolarnej koagulacji, o średnicy trzonu 5mm,
długości trzonu ok. 19cm, 31cm (Zamawiający określi
długość narzędzia przy składaniu zamówienia) szt. 50
18 Jednorazowy Babcock endoskopowy z
mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 10 mm,
długość ramienia 39,3 mm, rozpiętość otwartych bransz
33 mm, długość bransz 33,6 mm. Dystans między
palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego
otwarcia 64 mm / zamknięcia 52 mm LUB Kleszczyki
atraumatyczne typu Babcock: średnica trzonu 10mm,
długość robocza 30-33cm, uchwyt z zamkiem, trzon
izolowany, rotacja trzonu o 360 stopni, obie bransze
ruchome szt. 24
19 Worek do ewakuacji preparatu w trakcie zabiegów
Wideoskopowych o pojemności około 190 ml.
Prowadnica o średnicy 10mm, dł. Około 30 cm,
z metalową samorozprężalną obręczą i nitką
zaciskającą worek z preparatem w środku LUB Worek
laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy,
poliuretanowy o średnicy 10,16cm i długości 12,70
cm z elastyczną, metalową obręczą i trzonem
średnicy 10 mm, z możliwością ponownego otwarcia,
samorozprężalny, o pojemności 215ml. szt. 80
20 Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym
dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia
zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu
90 mm. + Jednorazowy ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z regulowanym dociskiem i kontrolą
wysokości zamknięcia zszywki od 1,5mm do 2,5mm
o długości linii szwu 90mm. LUB Jednorazowy
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automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu
90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie
spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki
cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po
zamknięciu szt. 500
21 Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem
wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny
ładunek przeznaczony do tkanki standardowej
(1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu),
posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych
w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu
61 mm + Uniwersalny ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną
regulację wysokości zszywek przeznaczonych
do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu),
pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm
po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów
zszywek wykonanych w technologii przestrzennej
3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany
z ładunkiem). LUB Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem
stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu
60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o
wysokości 3,8mm do 4,8mm przed zamknięciem i
1,5mm do 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie
staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż
chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę;
stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.
+ Ładunek do jednorazowego staplera liniowego
zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część
ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm do 4,8mm
przed zamknięciem i 1,5mm do 2,0mm po zamknięciu;
po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt. 400
22 Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem
wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny
ładunek przeznaczony do tkanki standardowej
(1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu),
posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych
w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu
81 mm + Uniwersalny ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną
regulację wysokości zszywek przeznaczonych
do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu),
pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm
po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów
zszywek wykonanych w technologii przestrzennej
3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany
z ładunkiem). LUB Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem
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stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu
80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o
wysokości 3,8mm 4,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
do 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą
dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera
na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada
oddzielny przycisk otwierania staplera. + Ładunek do
jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego,
z nożem stanowiącym część ładunku, o długości
linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki
o wysokości 3,8mm do 4,8mm przed zamknięciem
i 1,5mm do 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu
staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt. 1000
23 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o
długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem
do tkanki standardowej (wysokość zszywki po
zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po
zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.
( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy
składaniu zamówienia) + Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z nożem o długości linii szwu
102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki
po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po
zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.
( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku
przy składaniu zamówienia) LUB Jednorazowy stapler
liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem
z nożem stanowiącym część ładunku, o długości
linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki
o wysokości 3,8mm do 4,8mm przed zamknięciem
i 1,5mm do 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie
staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż
chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę;
stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.
+ Ładunek do jednorazowego staplera liniowego
zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część
ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na
całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm do 4,8mm
przed zamknięciem i 1,5mm do 2,0mm po zamknięciu;
po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt. 200
24 Jednorazowe nożyczki do operacji
laparoskopowych, z możliwością podłączenia
do monopolarnej koagulacji, o średnicy trzonu
5mm, długości trzonu 31cm, z możliwością rotacji
o 360°. Narzędzie oznaczone kolorystycznie dla
identyfikacji podczas zabiegu - kolor szary. LUB
Jednorazowe nożyczki endoskopowe z możliwością
cięcia monopolarnego . Średnica ramienia 5mm,
długość ramienia 32,7mm, rozpiętość otwartych ostrzy
9,6mm, długość ostrzy 16mm. Dystans między palcem
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wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia
49mm/zamknięcia 40mm. szt. 20
25 Grasper ( kleszczyki chwytające typu " clinch
" ), średnica tzonu 5mm, długość robocza 31cm,
uchwyt z zamkiem, trzon izolowany, gniazdo do
elektrokoagulacji, rotacja trzonu o 360 stopni, obie
bransze ruchome, wycięte. Narzędzie oznaczone
kolorystycznie dla identyfikacji podczas zabiegu-kolor
żółty. LUB Jednorazowy Grasper endoskopowy z
mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 5mm,
długość ramienia 33,2mm, rozpiętość otwartych bransz
28,4mm, długość bransz 17,9mm. Dystans między
palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego
otwarcia 61mm/zamknięcia 39mm szt. 250
26 Jednorazowy stapler ładowalny typu DST Series,
naczyniowy o długości linii szwu 30mm. LUB
Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości
linii szwu 30mm, załadowany ładunkiem do tkanki
naczyniowej ( wysokość otwartej szywki 2,5mm, po
zamknięciu 1mm ). Stapler posiada dwie dźwignie
zamykającą i spustową . szt. 30
27 Jednorazowy dysektor endoskopowy z możliwością
cięcia monopolarnego. Średnica ramienia 5 mm, LUB
Jednorazowy prepariusz laparoskopowy, z możliwością
podłączenia do monopolarnej koagulacji, o średnicy
trzonu 5mm, długości trzonu ok. 19cm lub 31cm,
z możliwością rotacji o 360° (Zamawiający określi
długość narzędzia przy składaniu zamówienia). szt. 40
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Dodatkowe przedmioty 33161000
3) Wielkość lub zakres:
Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na 24 miesiące
12 1 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. LUB Stapler
okrężny jednorazowy o średnicy 21 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone zespolenie, w
zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia
staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki
grubej i normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm
przed zamknięciem) szt. 30
2 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. LUB Stapler
okrężny jednorazowy o średnicy 25 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla
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zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone zespolenie, w
zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia
staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki
grubej i normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm
przed zamknięciem) szt. 80
3 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. LUB Stapler
okrężny jednorazowy o średnicy 28 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone zespolenie, w
zależności od zapotrzebowania mozliwość zamówienia
staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki
grubej i normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm
przed zamknięciem) szt. 50
4 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z
kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 33 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. LUB Stapler
okrężny jednorazowy o średnicy 33 mm, zakrzywiony,
z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla
zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania
staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki do
tkanki grubej o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem
szt. 20
5 Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty
z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler
uszczelniony w kolorze czarnym. LUB Stapler okrężny
jednorazowy laparoskopowy, o średnicy 25 mm, z
trzonem o długości 35cm, zakrzywiony, z łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego
bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera
przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od
zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej i
normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed
zamknięciem) szt. 80
6 Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty
z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną
wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm
do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość
otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera
pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler
uszczelniony w kolorze czarnym. LUB Stapler okrężny
jednorazowy laparoskopowy, o średnicy 28 mm, z
trzonem o długości 35cm, zakrzywiony, z łamanym
kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego
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bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera
przez nowo utworzone zespolenie, w zależności od
zapotrzebowania mozliwość zamówienia staplera
ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej i
normalnej (np. o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed
zamknięciem) szt. 10
7 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o
długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do
tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5
mm po zamknięciu 1,0mm). Stapler posiada dwie
dźwignie - zamykającą i spustową. LUB Jednorazowy
automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu
30mm, z potrójną linią naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek , załadowany ładunkiem do
tkanki naczyniowej (2,5mm przed zamknięciem,
1,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką
ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie
lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię
zamykająco-spustową szt. 20
8 Jednorazowy trokar optyczny zapewniający
bezpieczny dostęp laparoskopowy pod kontrolą optyki,
o średnicy kaniuli 5mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, trokar bezpieczny, posiadający 3-
stopniowy zawór posiadający następujące ustawienia:
insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja,
wszystkie 3 ustawienia możliwe bez odłączania wężyka
z CO2 LUB Trokar jednorazowego użytku, w wersji
separatora optycznego, umożliwiającego wprowadzenie
trokara z użyciem optyki, podwójnym wewnętrznym
żłobieniem, średnicą w miejscu żłobienia równą
średnicy części gładkiej, ze zdejmowalną uniwersalną
uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów. Rozmiar 5
mm x 100mm szt. 70
9 Jednorazowy bezostrzowy trokar optyczny
zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 11
mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi
od 4,7 mm do 11 mm bez konieczności stosowania
dodatkowych redukcji i umożliwiający wprowadzenie
kamery, wyposażony w dwie niezależne od siebie
uszczelki. Przezierna.Trokar umożliwiający insuflację i
desuflację. LUB Trokar jednorazowego użytku, w wersji
separatora optycznego, umożliwiającego wprowadzenie
trokara z użyciem optyki, podwójnym wewnętrznym
żłobieniem, średnicą w miejscu żłobienia równą
średnicy części gładkiej, ze zdejmowalną uniwersalną
uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów. Rozmiar
11mm x 100mm szt. 350
10 Jednorazowy trokar optyczny zapewniający
bezpieczny dostęp laparoskopowy pod kontrolą optyki,
o średnicy kaniuli 12mm, długości kaniuli ok. 100mm,
ożebrowana kaniula, automatyczna i bezobsługowa
uszczelka 5-12mm, trokar bezpieczny, posiadający 3-
stopniowy zawór posiadający następujące ustawienia:
insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja,
wszystkie 3 ustawienia możliwe bez odłączania wężyka
z CO2 LUB Trokar jednorazowego użytku, w wersji
separatora optycznego, umożliwiającego wprowadzenie
trokara z użyciem optyki, podwójnym wewnętrznym
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żłobieniem, średnicą w miejscu żłobienia równą
średnicy części gładkiej, ze zdejmowalną uniwersalną
uszczelką ułatwiającą usuwanie preparatów. Rozmiar
12mm x 100mm szt. 100
11 Jednorazowy trokar o średnicy 5mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, trokar z
systemem bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
metalowym lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-stopniowy zawór
do insuflatora. Zamawiający określi rodzaj ostrza przy
składaniu zamówienia. LUB Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim podwójnie osłoniętym
nożem; żłobienie wewnętrzne o średnicy takiej jak
część gładka, zdejmowalna uszczelka. Trokary z
kontrolą dostępu zapewniająca płynne wejście oraz
łatwą wymianę narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne wskazanie pozycji
ostrza. Rozmiar 5mm x 100mm. LUB Jednorazowy
bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 5 mm, dł. 100 mm. Przezierna
kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem.
Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. szt. 400
12 Jednorazowa kaniula o średnicy 5mm, długość
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, kaniula
przyjmująca grot trokarów 5mm i długości 100mm. LUB
Kaniula jednorazowego użytku połączona z niezależną
zdejmowaną głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno - desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 5mm x 100mm LUB Jednorazowa
uniwersalna kaniula o średnicy 5 mm, dł. 100 mm
przezierna na całej długości w celu lepszej wizualizacji,
rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem.
Kaniula umożliwiający insuflację i desuflację. szt. 120
13 Jednorazowy trokar o średnicy 11mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-11mm, trokar z
systemem bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
metalowym lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-stopniowy zawór
do insuflatora. Zamawiający określi rodzaj ostrza przy
składaniu zamówienia. LUB Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim podwójnie osłoniętym
nożem; żłobienie wewnętrzne o średnicy takiej jak
część gładka, zdejmowalna uszczelka. Trokary z
kontrolą dostępu zapewniająca płynne wejście oraz
łatwą wymianę narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne wskazanie pozycji
ostrza. Rozmiar 11mm x 100mm. LUB Jednorazowy
bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 10/11 mm, dł. 100 mm umożliwiający
wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do 11
mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej
wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym
szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 300
14 Jednorazowa kaniula o średnicy 11mm, długość
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna
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i bezobsługowa uszczelka 5-11mm, kaniula przyjmująca
grot trokarów 11 mm i długość 100mm. LUB Kaniula
jednorazowego użytku połączona z niezależną
zdejmowaną głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno - desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 11mm x 100mm LUB Jednorazowa
uniwersalna kaniula o średnicy 11 mm, dł. 100 mm,
umożliwiająca wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do
11 mm bez konieczności stosowania dodatkowych
redukcji, wyposażona w dwie niezależne od siebie
uszczelki, przezierna, rowkowana (niegwintowana)
ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla
łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula
umożliwiająca insuflację i desuflację LUB Jednorazowa
uniwersalna kaniula o średnicy 11 mm, dł. 100 mm
umożliwiająca wprowadzenie instrumentów o średnicy
od 5 mm do 11 mm, przezierna na całej długości w celu
lepszej wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze
ściętym szczytem. Kaniula umożliwiający insuflację i
desuflację. szt. 150
15 Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna
i bezobsługowa uszczelka 5-12mm, trokar z
systemem bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem
metalowym lub plastikowym, z ruchomą osłonką
rozdzielającą tkanki, posiadający 3-stopniowy zawór
do insuflatora. Zamawiający określi rodzaj ostrza przy
składaniu zamówienia. LUB Trokar laparoskopowy
jednorazowego użytku z płaskim podwójnie osłoniętym
nożem; żłobienie wewnętrzne o średnicy takiej jak
część gładka, zdejmowalna uszczelka. Trokary z
kontrolą dostępu zapewniająca płynne wejście oraz
łatwą wymianę narzędzi. Konstrukcja wskaźnika
osłony ostrza zapewnia wyraźne wskazanie pozycji
ostrza. Rozmiar 12mm x 100mm. LUB Jednorazowy
bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami
tkanki o średnicy 12 mm, dł. 100 mm umożliwiający
wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 mm do 12
mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej
wizualizacji, rowkowana (niegwintowana) ze ściętym
szczytem. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację.
szt. 300
16 Jednorazowa kaniula o średnicy 12mm, długość
kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, automatyczna i
bezobsługowa uszczelka 5-12mm, kaniula przyjmująca
grot trokarów 12mm i długośc 100mm LUB Kaniula
jednorazowego użytku połączona z niezależną
zdejmowaną głowicą. Wyposażona w jednodrożny
płynny zawór insuflacyjno - desuflacyjny. Uniwersalna
uszczelka. Rozmiar 12mm x 100mm LUB Jednorazowa
uniwersalna kaniula o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm,
umożliwiająca wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do
12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych
redukcji, wyposażona w dwie niezależne od siebie
uszczelki, przezierna, rowkowana (niegwintowana)
ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla
łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Kaniula
umożliwiająca insuflację i desuflację. szt. 300
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17 Jednorazowe nożyczki endoskopowe z możliwością
cięcia monopolarnego. Średnica ramienia 5 mm,
długość ramienia 32,7 mm, rozpiętość otwartych ostrzy
9,6 mm, długość ostrzy 16 mm. Dystans między palcem
wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia 49
mm / zamknięcia 40 mm LUB Jednorazowe nożyczki do
operacji laparoskopowych, z możliwością podłączenia
do monopolarnej koagulacji, o średnicy trzonu 5mm,
długości trzonu ok. 19cm, 31cm (Zamawiający określi
długość narzędzia przy składaniu zamówienia) szt. 50
18 Jednorazowy Babcock endoskopowy z
mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 10 mm,
długość ramienia 39,3 mm, rozpiętość otwartych bransz
33 mm, długość bransz 33,6 mm. Dystans między
palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego
otwarcia 64 mm / zamknięcia 52 mm LUB Kleszczyki
atraumatyczne typu Babcock: średnica trzonu 10mm,
długość robocza 30-33cm, uchwyt z zamkiem, trzon
izolowany, rotacja trzonu o 360 stopni, obie bransze
ruchome szt. 24
19 Worek do ewakuacji preparatu w trakcie zabiegów
Wideoskopowych o pojemności około 190 ml.
Prowadnica o średnicy 10mm, dł. Około 30 cm,
z metalową samorozprężalną obręczą i nitką
zaciskającą worek z preparatem w środku LUB Worek
laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy,
poliuretanowy o średnicy 10,16cm i długości 12,70
cm z elastyczną, metalową obręczą i trzonem
średnicy 10 mm, z możliwością ponownego otwarcia,
samorozprężalny, o pojemności 215ml. szt. 80
20 Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym
dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia
zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu
90 mm. + Jednorazowy ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z regulowanym dociskiem i kontrolą
wysokości zamknięcia zszywki od 1,5mm do 2,5mm
o długości linii szwu 90mm. LUB Jednorazowy
automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu
90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych
tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie
spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki
cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po
zamknięciu szt. 500
21 Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem
wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny
ładunek przeznaczony do tkanki standardowej
(1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu),
posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych
w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu
61 mm + Uniwersalny ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną
regulację wysokości zszywek przeznaczonych
do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu),
pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm
po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów
zszywek wykonanych w technologii przestrzennej
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3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany
z ładunkiem). LUB Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem
stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu
60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o
wysokości 3,8mm do 4,8mm przed zamknięciem i
1,5mm do 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie
staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż
chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę;
stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.
+ Ładunek do jednorazowego staplera liniowego
zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część
ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm do 4,8mm
przed zamknięciem i 1,5mm do 2,0mm po zamknięciu;
po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt. 400
22 Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem
wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulację
wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny
ładunek przeznaczony do tkanki standardowej
(1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu),
posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych
w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu
81 mm + Uniwersalny ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną
regulację wysokości zszywek przeznaczonych
do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu),
pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm
po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów
zszywek wykonanych w technologii przestrzennej
3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany
z ładunkiem). LUB Jednorazowy stapler liniowy
zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem
stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu
80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych
zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o
wysokości 3,8mm 4,8mm przed zamknięciem i 1,5mm
do 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą
dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera
na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w
plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada
oddzielny przycisk otwierania staplera. + Ładunek do
jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego,
z nożem stanowiącym część ładunku, o długości
linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki
o wysokości 3,8mm do 4,8mm przed zamknięciem
i 1,5mm do 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu
staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę. szt. 1000
23 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o
długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem
do tkanki standardowej (wysokość zszywki po
zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po
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zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.
( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy
składaniu zamówienia) + Ładunek do jednorazowego
staplera liniowego z nożem o długości linii szwu
102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki
po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po
zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.
( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku
przy składaniu zamówienia) LUB Jednorazowy stapler
liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem
z nożem stanowiącym część ładunku, o długości
linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami
tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki
o wysokości 3,8mm do 4,8mm przed zamknięciem
i 1,5mm do 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada
ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie
staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż
chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę;
stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.
+ Ładunek do jednorazowego staplera liniowego
zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część
ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma
podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na
całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm do 4,8mm
przed zamknięciem i 1,5mm do 2,0mm po zamknięciu;
po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową
zabezpieczającą pochewkę. szt. 200
24 Jednorazowe nożyczki do operacji
laparoskopowych, z możliwością podłączenia
do monopolarnej koagulacji, o średnicy trzonu
5mm, długości trzonu 31cm, z możliwością rotacji
o 360°. Narzędzie oznaczone kolorystycznie dla
identyfikacji podczas zabiegu - kolor szary. LUB
Jednorazowe nożyczki endoskopowe z możliwością
cięcia monopolarnego . Średnica ramienia 5mm,
długość ramienia 32,7mm, rozpiętość otwartych ostrzy
9,6mm, długość ostrzy 16mm. Dystans między palcem
wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego otwarcia
49mm/zamknięcia 40mm. szt. 20
25 Grasper ( kleszczyki chwytające typu " clinch
" ), średnica tzonu 5mm, długość robocza 31cm,
uchwyt z zamkiem, trzon izolowany, gniazdo do
elektrokoagulacji, rotacja trzonu o 360 stopni, obie
bransze ruchome, wycięte. Narzędzie oznaczone
kolorystycznie dla identyfikacji podczas zabiegu-kolor
żółty. LUB Jednorazowy Grasper endoskopowy z
mechanizmem zamkowym. Średnica ramienia 5mm,
długość ramienia 33,2mm, rozpiętość otwartych bransz
28,4mm, długość bransz 17,9mm. Dystans między
palcem wskazującym a kciukiem w trakcie pełnego
otwarcia 61mm/zamknięcia 39mm szt. 250
26 Jednorazowy stapler ładowalny typu DST Series,
naczyniowy o długości linii szwu 30mm. LUB
Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości
linii szwu 30mm, załadowany ładunkiem do tkanki
naczyniowej ( wysokość otwartej szywki 2,5mm, po
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zamknięciu 1mm ). Stapler posiada dwie dźwignie
zamykającą i spustową . szt. 30
27 Jednorazowy dysektor endoskopowy z możliwością
cięcia monopolarnego. Średnica ramienia 5 mm, LUB
Jednorazowy prepariusz laparoskopowy, z możliwością
podłączenia do monopolarnej koagulacji, o średnicy
trzonu 5mm, długości trzonu ok. 19cm lub 31cm,
z możliwością rotacji o 360° (Zamawiający określi
długość narzędzia przy składaniu zamówienia). szt. 40
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane
liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od
udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Załącznik B Informacje o częściach zamówienia

Tekst do dodania:

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję
zamawiającą Sprawa nr 155/ZP/2013. Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200
000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.
Część nr : 13 Nazwa : Pakiet nr 13
1) Krótki opis:
Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na 24 miesiące
13 1 Narzędzie ( retraktor ) do odsuwania tkanek w
kształcie linii łamanej szt 8
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Dodatkowe przedmioty 33161000
3) Wielkość lub zakres:
Pakiet L.p Nazwa Asortymentu jm ilość na 24 miesiące
13 1 Narzędzie ( retraktor ) do odsuwania tkanek w
kształcie linii łamanej szt 8
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane
liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
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Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od
udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-012677
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